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Ordonanța

Ordonanța
ministrului delegat la Cernăuți din 22 Ianuarie
1919, referitoare la restrictiunea comunicației
cu mijloace de plată.
J

Inserțiuni :

-

ministrului delegat al guvernului pentru adminis
trația Bucovinei, relativă la prelungirea moratoriului pentru îndeplinirea angajamentelor bănești

provenite din afaceri de drept civil și comercial

-

contractatate de debitori în Bucovina.
La propunerea secretariatului de stat pentru
In baza articolului I al decretului-lege din 18 De
afacerile financiare al Bucovinei, făcută în în
cemvrie 1918 Nr. 3745 (Monitorul oficial Nr. 217) și a
țelegere cu secretarul de stat pentru afacerile
legii din 24 Iulie 1917 f. 1. i. Nr. 307 se ordonă următoarele:
interne și cel pentru comerț și industrie, or '
'•
•'
Art. I.
donăm următoai ele:

Debitorilor, cari au domiciliul (sediul) sau stabilimentul

lor comercial permanent în Bucovina, li se acoardă pentru
Art. I;
îndeplinirea angajamentelor bănești provenite din afaceri
Orice export de bancnote lei precum și de\
de drept civil și comercial o amânare de plată conform
monete de aur și argint din Bucovina în străi dispozițiunilor ordonanței consiliului de miniștri din 24
nătate este interxis. .
. '
luni 1918 f. 1. i. Nr. 225, modificate precum urmează:
, Orice contravențiune se va pedepsi din \ i a) Termenul de 31. Decembrie 1918 se schimbă în
partea autorităților publice cu bani până la suma , 30 April 1919, termenul de 1 Ianuarie 1919 în 1 Mai
de 20.000 cor sau cu închisoare până la șase 1919 (§ 1 alin. 2 și 3, § 10 alin. 2 și 3, § 11 alin. 1
și 3 § 16'alin 2, § 19 alin. 1 și 3 și § 26 alin. 1) ;
luni. Pe lângă pedepsele induse trece obiectul
b) în §.7 a cuvintele „la sfârșitul războiului sau mai
de contravenție în proprietatea statului. în acelaș înainte“ se vor înlocui cu „de( la 1 Octomvrie 1918
mod va fi pedepsit și fiecare, care cearcă sau , încoace“ ;
. , ' '
c) lâ finele'§ 7 a se vor adaoga cuvintele: „fără a «
pune la cale contravenția amintită precum și >
altera moratoriul acordat lor în l al acestei ordonanțe“ ;
acela, care participă la aceasta.
d) la finele alineatului 1 al § 11 se. va âdăoga:
A zecea parte din valoarea obiectului trecut
;,(vezi § 9 modificat)“;«
în proprietatea’ statului se va plăti ca premie
e) alineatul 3 al § 21 se elimeneaza.
acelor persoane, cari și-au câștigat merite la
A r t. 2.
descoperirea contravenției fie prin arătare fiș
§ 3 al susnumitei ordonanțe se modifică în modul
în alt mod.
următor:
''
,
(1) de lă moratoriul legal vor mai fi exceptate:
Art. II.
1. toate ’ pretențiile contra asigurătorului derivând
Secretarul de stat pentru afacerile financiare din contracte,de asigurare; t
se împuternicește a încuviința abateri dela or
2 prime de asigurare și anume: '
a)
dacă primele au avut scadența înainte de 1 Iadonanța prezentă.
nuarie/1918, suma întreagă; la asigurarea asupra vieți,
Art. III.
devine insă platibil la 1 Martie 1919 restul sumei restantei
Ordonanța aceasta întră imediat în vigoare, afară de cota de 75 procente devenită platibilă de 'mai

ss. Dr. lancu Floodor.
ss. Dr. Dori Popovici.

ss. Nlcu Flondor.
ss. Dr. Hacman.

înainte;
• ,• .
I
b) dacă prima a avut scadența în anul 1918, suma
| întreagă; la asigurarea asupra vieții devin însă platibilo

la 1 Martie 1919 alte 50 procente _ale primei anuale, cel
puțin însă 200 coroane, și în caz de plată a primelor în
intervale mai mici de un an, respectiva cota corespunzătoare,
afară de cota de 35 procente, cel puțin însă 200 coroane
devenită platibilă de mai înainte;
c) dacă prima a avut scadența între l Ianuarie 1919,
suma întreagă; la asigurarea asupra vieții devine însă
platibil la 1 Martie 1919 numai o cotă de 25 procente
din prima anuală, cel puțin însă 200 coroane, și în caz
de plată a primelor în intervale mai mici de un an, res
pectiva cotă corespunzătoare.
(2) față de primele amintite în alineatul 1 cifra 2
litera a), apoi față de cotele primelor amintite în alineatul
1 cifra 2 litera b), ajunse la scadență în anul 1918 și
' exceptate prin ordonanța de față dela •moratoriu, nu vor
fi valabile' termenele de pâră reduse prin convențiune.
(3) Asigurătorul se va putea referi la consecințele
desavantajoase pentru asigurat stipulate în contract pentru
cazul întârzierii cu plata unei priine de asigurare, numai
dacă cotele primelor amintite în alineatul 1 cifra 2 litera c)
n’au fost plătite la vreme. Asiguratul, care a făcut o plată
parțială, rămâne obligat să plătească restul primei.'
(4) Plătindu-i-se ulterior până în termen de 6 luni
după ziua- scadenței restanțele exceptate de la moratoriu
împreună ou interesele de întârziere, asigurătorul e obligat
să. restabilească, fără o nouă cercetare medicală, contrac
tele de _ asigurare asupra vieții, cari din cnuza întâr
zierii cu plata unor prime exceptate dela moratoriu
(alineatul 1 cifra 2 litera c) se sting fără drept de ră
scumpărare sau se transformă în asigurări scutite de prime
cu sumă de asigurare redusă. Aceste, dispozițiuni se aplică
ți în cazul întârzierii cu plata cotelor de prime cu scadența
în anul 1918, cari sunt exceptate' dela moratoriu în vir
tutea ordonanței consiliului de miniștri din 24 luni 1918
f. 1. i. No. .225, dacă așiguratul face parte de grupa per
soanelor amintite în § 7 a alineatul 1 ;• termenul' de 6
lurii începe din ziua, în care a încetat pentru persoana
asiguratului motivul indicat în § 3 alineatul 2 al or
donanței împărătești din 29 Iulie 1914 f. 1. i. No. 178
(5) Moratoriul judiciar (§ 15) se poate invoca contra
asigurătorului înainte sau după survenirea cazului de
asigurare; aceasta și atunci, dacă presupunerile § .16 aii- t
neatul 1 nu sunt date, asiguratul însă din cauza împie
decării circulației prin evenimentela războiului n’a fost în
stare să efectueze ia timp plata primelor. Cazul de asigurare
fiind dat, propunerea se va respinge, dacă ea a fost traganată din vina propunătorului.
i
.
■
Art. 3.

■

§ 9 alineatul 1 se modifică în următorul mod;'
Pentru timpul, în care din cauza moratoriului (§§ 1,
3, 4, 5, 7 a și 8) se amână termenul de plată fixat în
contract, debitorul va plăti pentru pretențiunile, cari.au
scadență sau au ajuns prin1 reziliare la scadență, interesele
(dobânzile) convenite,'care nu vor putea fi jnsă mai mari
decât interesele legale';, pentru pretențiuni contractate fără
dobândă debitorul va plăti începând din ziua după scadență
interesele legale.
Interese convenționale de întârziere, se vor .putea
cere numai în măsura intereselor legale. |

Art 4.
Ordonanța de față se va pune în aplicare cu putere
retroactivă dela 1 Ianuarie 1919. nealterâr.du-se astfel
continuitatea moratoriului.
. Toate ordonanțele anterioare, cari vor fi contrarie
ordonanței de față, sunt și rămân abrogate.
Ministrul delegat:

ss. Dr. Flondor.

ITo oficiale.
știri.
M. S. Regina Marla și A. L. R. Ellsaveta și
Maria au sosit in 27 n. 1. c. la Iași,* unde Li s’a făcut
o grandioasă primire. M. S. Regina a stat la Iași 4 zile,
oferind ceaiuri de onoare, la care au fost invitate doamnele,
care prin fapte vrednice s’au distins în timpul războiului.

Societatea pentru ocrotirea orfanilorde războiu.
Consiliul de miniștri a luat deriziunea, ca sediul central
al societății să rămână la Iași. Societatea va primi dela
stat o subvenție anuală de 15 inilioano lei. din care sumă
un milion e destinat pentru Bucovina.

Desbaterile Consiliului național.
Ședința primă din 28 Octofflvrie n.

1918;

(Urmare.)

La propunerea d-lor Dr. Iancu Flondor și Dr.
Ipolit Tarnavschi se aleg pentru reprezentanța în
afara a Consiliului național d-nii: Gheorghe Grigorovi c i, Alexandru Ho r m uza ch i, Dr. Sextil P u ș c a r i u
și Gheorghe -S â r b u.
Se primește unanim propunerea d-lui Gheorghe
Șândru, ca dl. Dr. Iancu Flondor să prezideze aceasta
reprezentanță.
Dl. Victor Tom aș c i uc propune crearea de sec
țiuni pentru ca să nu se facă acumulații de funcții în
singuratice persoane.
,
Dl. Dr. Vasile' Bod n a re seu propune ca dl. Dr.
Iancu Flondor să prezideze toate secțiile, ț Propunerea se ,
primește unanim.
'
Dl. Gheorghe Grigorovici declară din nou că
^secția Cea mai importantă este cea a aprovizionării, de
oarece e pericol ca în scurt- timp să ne lipsească atât
apa cât și lumina, căci guvernul actual, pierzându-și
capul, n’a îngrijit nici de combustibil, nici de petrol.
Dl. Dr. Iancu Flondor propune pe lângă , secția
pentru externe, deja constituită, crearea -încă a două
secții, una pentru aprovizionare și una pentru administrație.
în secția pentru aprovizionare Se aleg
d-nii: Gheorghe 8 â r b u (prezident), Dr. Vasile Mar cu
și Aurel Țurcan.
1
In secția administrativă, care, fiind cea mai
mare, va-consta din subsecții se aleg următorii domni:
Gheorghe Bancescu, Dionizie Bej an, Dr. Vasile
Bodn arescu, Dimitrie B uce vsc hi, Ioan Candrea,
-Cornel CI a i n, Dimitrie Dan, Nicu Flondor, Dr.
Cornel Homiuca, Mihaiu Iac o ban, Constantinlsopescul.-Grecul, Dr. Florea-L u p u. Dr. Aurel O nciu 1, Dr. Dori Popovici, Dr. Eusebie Popovici,
Dr. Ștefan S a g h i n, Gheorghe Ș a n d r u, Dr. Radu
Sbiera, Teofil Simionovici, Dr. Ipolit Tarn a v s c h i, Victor T omașciuc, Laurent T o m o i a g ă,
Dimitrie Zurcau, Dr. Nicu Vasiloschi, Gheorghe
V oi teu, Aurel" V o r o n c a.
-

Societatea tipografică bucovineană. Cernăuț.

(Finea va urma.)

