[„SUNT DOI ANI ŞI MAI BINE…”]
– de Mihai Eminescu [23
noiembrie 1882]

Sunt doi ani şi mai bine de când foaia „Indépendance Roumaine”
a publicat pentru prima oară mult discutatul Avantprojet al
Austriei, acel reglement care se elaborase pentru
supravegherea navigaţiunii pe Dunăre între Galaţi şi Porţile
de Fier. Trei delegaţi ai Comisiunii Europene, întemeindu-se
pe art. 55 al Tractatului de la Berlin, prezintară la 12 mai
1880 proiectul stabilit pe baza unui elaborat preliminar al
delegatului Germaniei.
În acel proiect se zicea la art. 3: „Executarea reglementului
e pusă sub autoritatea unei Comisiuni, numită «Comisiunea
Mixtă a Dunării», care rezidă în Rusciuc şi în care vor fi
reprezintate Austro-Ungaria, Bulgaria, România şi Serbia, prin
câte un delegat”; iar la art. 4: „Prezidiul [î]l va avea
delegatul Austro-Ungariei. Hotărârile Comisiunii se vor lua cu
majoritate de voturi: în caz de paritate, votul prezidentului
decide.”
Se ştie la câtă discuţiune au dat loc acest proiect, prefăcut
în urmă în propunerea Barrčre, cum, în decursul tratărilor
asupra lui, s-au schimbat miniştri de esterne şi reprezentanţi
din străinătate, cum a dat ocazia la acele pasaje vitejeşti
din discursul tronului cari mai la urmă au fost plătite c-o
atât de amară umilire; c-un cuvânt asupra acestor două
articole s-au vărsat multă mânie şi multă cerneală, s-au
destituit un ministru plenipotenţiar, un caz fără precedent în
analele noastre, s-a dat întregei afaceri aparenţele şi aerul
unei mari acţiuni de stat… cu ce rezultat însă şi cu ce
prespective, iată întrebarea?
Ne-ar place a crede că rezultatul va fi mai bun decât acele cu
cari guvernul ne-au obicinuit în cestiunile exterioare.
Deocamdată însă înregistrăm ştirea ce ne-o aduce presa străină
că Anglia ar fi adresat puterilor o invitare pentru întrunirea
unei conferinţe internaţionale la Londra, referindu-se la art.
54 şi 55 ai Tractatului de la Berlin.
Aceşti articoli, privitori la Dunăre, se rostesc în următorul

chip:
Art. 54. Un an înainte de espirarea termenului hotărât pentru
durata Comisiunii Europene a Dunării puterile se vor înţelege
asupra prelungirii mandatului ei, precum şi asupra
modificaţiunilor ce vor crede necesare a SE introduce.
Art. 55. Regulamente pentru navigaţiune, poliţia fluvială şi
supravegherea de la Poarta de Fier până la Galaţi se vor
elabora de cătră Comisiunea Europeană, asistată de delegaţi ai
statelor ţărmurene, şi se VOR pune în concordanţă cu cele ce
s-au stipulat şi se vor stipula de acuma-nainte pentru
parcursul din jos de Galaţi.
La conferenţa aceasta puterile vor fi reprezentate, după cum
se afirmă, de cătră ambasadorii lor respectivi din Londra, pe
lângă cari se va mai delega câte un al doilea plenipotenţiar.
Poate că Conferenţa îşi va începe activitatea ei chiar în
decemvrie curent şi se presupune că în patrusprezece zile
lucrările ei vor fi terminate. De pe acum deja se afirmă că nu
mai există nici o divergenţă esenţială de păreri între
puterile mari, nici în privirea prelungirii mandatului
Comisiunii Dunărene, nici în privirea reglementului de
navigaţie şi supravegheare, pe cari ea l-a elaborat în
sesiunile închise. Desigur că sub acest reglement nu se poate
înţelege decât Anteproiectul, fie în forma lui primitivă, fie
cu modificaţiunile propunerii Barrčre. Aceleaşi sorginţi cari
ne dau amănuntele de mai sus asupra viitoarei conferenţe cred
a putea afirma că acordul general dintre puteri va sili şi pe
România să desiste de la opunerea ei de pân’ acum în contra
stipulaţiunilor acelora ale reglementului menţionat cari au
format obiectul protestărilor ei.
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