DUNĂREA [„«NEUE FREIE PRESSE»
VINE DIN NOU”] – de Mihai
Eminescu [9 aprilie 1882]

„Neue freie Presse” vine din nou să ne deie interesante
revelaţiuni. Ea scrie:
Guvernul francez a notificat propunerea lui Barrere tuturor
puterilor interesate, de asemenea şi României. Cercurile
politice speră că toate guvernele reprezentate în Comisiunea
Internaţională vor accepta propunerea. Nici din partea
României nu se aşteaptă o opoziţie în principiu. În privinţa
aceasta e desigur un ce important că guvernul român, după cum
ni se anunţă din Bucureşti, protestează foarte categoric
contra ideii că
„Românul” ar avea vreun mandat să vorbească în numele
guvernului regelui Carol. „Românul” nu mai e organul
cabinetului din Bucureşti şi părerile emise de această foaie
sunt a se privi numai ca opiniuni private ale proprietarului
ei, d. Rosetti, care, nefiind nici ministru, nici preşedinte
al Camerei, poate vorbi numai în numele său şi nu al
guvernului sau al reprezentaţiunii naţionale. De aceea România
nu este deloc indispusă să accepte atât instituirea Comisiunii

Mixte cât şi preşedinţia Austriei într-însa şi delegarea unui
membru al Comisiunii Europene în Comisiunea Mixtă. Guvernul
român dă acestei Comisiuni şi dreptul celui mai sever control
relativ la executarea regulamentului şi a deciziunilor
Comisiunii Europene, dar pretinde numai ca, pe teritoriul său
riveran, atât regulamentul cât şi deciziunile Comisiunii să se
execute de organele sale proprii. Deci guvernul român va
prezenta Comisiunii Europene un amandament pentru conservarea
dreptului executiv al statelor riverane. După cum se ştie,
Comisiunea Europeană se va întruni deja pe la finitul lui
aprilie şi, cum se crede, la începutul Lui mai va examina
propunerea Barrere. Dar afară de România poate vor prezenta
amandamente şi alte puteri.
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