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RESPECTOS OMAGIU 

M. S. REGELUI CAROL AL Iplea 

SALVATORUL ROMÂNIEI



PREFAŢĂ 

Rugat fiind, în câteva rânduri, de mai mulţi gazetari şi 
publicişti străini de a explica cauzele evoluţiei politice din 
ultima vreme din România, m'am hotărît de a scrie prezenta 
lucrare în care voi încerca să expun viața politică dela noi 
din ultimii 20 de ani, adică dela încheerea războiului mon- 
dial până la finele lui 1938, atât ca politică internă, cât şi 
ca politică externă. 

Nefăcând politică militantă până acum, voi putea să de- 
gajez cu imparţialitate — diversele faze prin cari am trecut, 
astfel încât situația actuală să poată fi uşor înţeleasă şi de 
cei ce mau urmărit cu atenţie desfăşurarea tuturor eveni- 
mentelor din România. 

Voi aduce în timpul analizei, în faţa cititorilor doar 
datele strict indispensabile, pentru că nu intenţionez să fac 
un studiu arid dar complect, ci mai degrabă un comentar 
uşor de parcurs, pe care cei interesaţi să-l citească în între- 
gime. 

AUTORUL



POLITICA INTERNĂ A ROMÂNIEI 

CAP. 1. 

România la finele războiului mondial 

La 4 August 1916, România prin Ion I. C. Brătianu sem- 
nase tratatul cu Quadrupla Înţelegere, prin care participam 
la marele războiu mondial, devenit în urmă pentru noi răz- 
boiul de întregirea Neamului. 

A urmat apoi vijelioasa înaintare din Ardeal, dureroasa 
retragere, refacerea frontului în Moldova, victorioasele bă- 
tălii dela Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, pagini de glorie nemu- 
ritoare şi în fine tratativele de pace cu târguelile lor, în 
urma cărora România n'a primit decât numai ţinuturile, unde 
cu adevărat majoritatea românească era unanim recunos- 
cută şi indiscutabilă. 

După această grea încercare, la care a fost supus popo- 
rul nostru şi în care am pierdut peste 800.000 eroi, România 
a trecut la o suprafață de 295.049 km. patraţi și la o popu- 
laţie de 18.052.896 locuitori 1) cu o densitate de 61 locuitori 
pe km”, devenind astfel un Stat important, cu grele răspun- 
deri în această parte a Europei. 

Politica internă era dominată de puternicul partid libe- 
ral, care îşi văzuse prestigiul mult mărit în urma rezultate- 

lor obţinute la încheerea păcii generale, pe când rivalul său 
politic partidul conservator, ieşi divizat şi sacrificat în urma 
guvernării de tristă amintire din timpul ocupaţiei germane a 

  

1) Acest total al populaţiei e verificat de recensământul efectuat 
în 1930; astăzi e probabil că cifra populaţiei României trebue să fi de- 
păşit sensibil 19 milioane,
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cabinetului Marghiloman. Dar Ion 1. C. Brătianu, refuzând 
să semneze tratatul din Saint Germain, la 10 Septembrie 1919, 
trebui să demisioneze. Atunci avură loc primele alegeri în 
România Mare în Noembrie 1919, după sisteme electorale 
deosebite: în vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina, scrutin de 
listă cu reprezentare proporţională, în Transilvania vot uni- 
nominal pe circumscripţii. Rezultatul fu reuşita grupărilor 
regionale; în Transilvania Partidul Naţional, în Vechiul Re- 
gat liberalii obțineau 103 locuri, dar majoritatea era obţinută 
de liste locale, cari în Muntenia se vor ralia Partidului ţă- 
rănesc, care se năştea atunci în urma manifestului d-lui Ion 
Mihalache. Liberalii erau în minoritate, lisa poporului s'a 
abținut dela alegeri împreună cu partidul conservator-demo- 
crat al lui Take Ionescu şi atunci în faţa acestei situaţii, s'a 
constituit un bloc parlamentar între partidul naţionalist-de- 
mocrat al D-lui Iorga, partidul naţional din Transilvania şi 
cel țărănesc din Vechiul Regat. Guvernul, aşa zis al federa- 
ției, fu format de D-] Alexandru Vaida Voevod, care la 8 
Decembrie 1919 semnează tratatele de pace în numele Ro- 
mâniei. Acest Guvern a avut o scurtă durată, deoarece pe 
deoparte împărţirea conducerii, încredinţată şefilor diverse- 
lor grupări ce constituiau blocul, funcţiona greu şi pe de 
alta opinia publică cerea cu insistenţă venirea la putere a 
eroului naţional Generalul Averescu, care înființase un nou 
organism politic, liga poporului. 

In Martie 1920 e adusă la guvern Liga Poporului, trans- 
formată în partid, sub conducerea Generalului Averescu. Au 
loc noi alegeri la cari noul partid politic obţine 50% din to- 
talul voturilor în Vechiul Regat, ceeace arăta imensa popu- 
laritate de care se bucura Generalul, 

Se impuneau după război, noui măsuri generale în Ro- 
mânia Mare, de recompensarea acelor nenumărați . anonimi 

„ce-şi jertfiseră toate puterile lor pentru binele patriei. Po- 
porul trebuia să-şi vadă soarta îmbunătăţită și rolul său so- 
cial mărit.
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Se realizează atunci printr'o serie de măsuri legislative 
(decrete şi legi) începute în 1917 şi terminate în 1925, refor- 
ma agrară, care alături de votul universal, au schimbat pro- 
fund viaţa politică a țării. 

Reforma agrară, era în acelaș timp un act de dreptate, 
— făgăduit încă din 1917 de Marele Rege Ferdinand, într'o 
proclamaţie adresată soldaţilor, — de oportunitate şi de pro- 
fund simţ politic. In adevăr, nu mai putea fi refuzată ță- 
ranilor proprietatea pământului pe care-l munceau şi pe 
care-l apăraseră cu sângele lor, mai ales când în urma con- 
tactului cu soldaţii aliaţi sau duşmani, soldaţii români îşi pu- 
teau uşor da seama de inferioritatea situaţiei lor. Apoi, re- 
voluţia rusă era aproape şi numeroase ecouri ale ei parveneau 
până la noi. In fine, era nevoe de plămădirea unui suflet nou 
al unei mari naţiuni, care nu poate fi obţinut decât prin în- 
ţelegerea nevoilor tuturor şi prin împărtășirea majorităţii po- 
pulaţiei din avuţiile țării. 

Această mare operă de evoluţie socială, în urma căreia 
aproape şase milioane hectare au fost expropriate şi date 1!) 
în proprietatea ţăranilor, s'a inspirat din următoarele prin- 
cipii: 

a) Se expropriau proprietăţile rurale a căror suprafaţă 
întrecea un maximum de 100—500 hectare de pământ ara- 
bil despăgubindu-se foştii proprietari. 

b) Despăgubirea era calculată, ţinând cont de preţurile 
existente înainte de războiu şi fu plătită printr'o emisiune 
de titluri de rentă purtătoare de dobânzi. 

c) La împărţirea loturilor de împroprietărire, erau pre- 
feraţi în prim rând soldaţii, foşti agricultori, ce luptaseră în 
războiu, familiile lor, văduvele şi orfanii de război, etc. 

d) Proprietarii cari îşi arendaseră pământurile sau cei 

  

1) Pentru mai multe detalii a se consulta volumul: „Le Reforme Agraire Roumaine eţ les Reclamations Hongroises“ par N. N. Petrasco, ed. 1931.
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absenţi in momentul recensământului, erau expropriaţi în 

întregime. 

Această reformă complectată cu cea a votului universal, 

care da fiecărui cetăţean dreptul să participe la viaţa poli: 

tică, alegându-şi repreentanţii, influenţară hotărâtor viaţa 
noastră politică. 

O primă consecinţă imediată fu decăderea partidului 

conservator, alcătuit în cea mai mare parte de proprietarii 
de latifundii, recent expropriate, care dispăru brusc ca ele- 
ment dominant din arena politică, cum fusese până atunci 
alături de partidul liberal. Locul său fu rapid cucerit de un 

nou partid, creat îndată după război de Generalul Averescu, 

căruia i s'a încredinţat puterea, cum am văzut, în Martie 1920. 
Guvernul Averescu a avut o activitate politică impor- 

tantă; el a votat reforma impozitelor directe și a creat Mini- 
sterul Muncii în politica internă, iar în cea externă a crista- 
liat, graţie colaborării cu Take Ionescu, alianțele şi poziţia 
noastră în viaţa internaţională, de care ne vom ocupa în de- 
taliu, în partea a doua a acestei lucrări. 

Dar partidul liberal îşi începe intrigile, situaţia lui Ion 
I. C. Brătianu era foarte puternică pe atunci şi la Curte și 
în ţară, şi guvernul Generalului Averescu trebue să demi- 
sioneze în Decembrie 1921. 

Urmează satisfacția acordată lui Take Ionescu de a-l 
face Prim Ministru, Cabinet care neavând suficiente prize în 
massa electorală, e obligat numai după o lună să demisio- 
neze la rându-i. Este unicul caz în viaţa noastră parlamen- 
tară, când Corpurile legiuitoare au trântit un guvern.



CAP. [. 

Decada brătienistăl! 

In Ianuarie 1922 e chemat la Guvern Ion Î. C. Brătianu. 

Cabinetul pe care-l formează cu concursul lui Vintilă Bră- 

tianu, a înscris în viaţa politică a ţării noastre o epocă de ade- 

vărată tiranie exercitată în favoarea partidului liberal şi în 

slujba unei ideologii sectare, ce urmărea aproape exclusiv des- 

voltarea unei burghezii bogate, împiedicând când cu viclenie, 

când cu violenţă, intervenţia altor forţe în viaţa politică, 

ceeace a determinat o învrăjbire a relaţiilor între oameni și 

o falsificare a voinţei opiniei publice nesocotită în mod fla- 
grant. 

Activitatea legislativă a Cabinetului liberal e destul de 

bogată. Se simplifică pentru ușurința adaptării regimul im- 
pozitelor directe și se dă ţării o nouă Constituţie în 1923. 

Dar politica economică e dominată de o îngustime de vederi 
ce a determinat o întârziere extrem de pernicioasă în echipa- 
rea Statului nostru cu instalaţiunile necesare unei juste ex- 
ploatări a bogățiilor lui, — e epoca de viaţă economică con- 
dusă de deviza lui Vintilă Brătianu, ce deţinea portofoliul 
Finanţelor: «prin noi înşi-ne». Ea reprezenta o concepţie de- 
colaborare a Statului cu particularii din interiorul ţării, — 
concepţie ce era valabilă cu condiţia ca să existe la noi imen-: 
sele capitaluri de cari aveam atunci nevoe. Dar nu acesta 

„era cazul. Se mai adaogă în plus greşita politică monetară ce: 
urmărea revalorizarea leului, care de asemenea are rezul--
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tate rele pentru economia naţională românească, gonind toate capitalurile străine, disponibile în cantitate pe pieţele străine 
la acea epocă, şi de cari am dus mare lipsă mai târziu. În 
această epocă s'au legiferat legea comercializării averilor 
Statului şi legea minelor (1924), cari n'au putut să-şi dea 
efectele dorite din cauza grelei situaţii financiare şi a lipsei 
de capitaluri. 

Tot în această epocă s'a săvârşit actul criminal dela 4 Ia- 
nuarie 1926, contra curentului opiniei publice, contra voinţei 
Regelui Ferdinand, — căruia i sa smuls un consimţământ 
printr'o violenţă morală susținută şi continuă, desbrăcându-se 
Alteța Sa Regală Prinţul Carol de drepturile sale naturale, 
— când Prinţul Carol trebui, în Decembrie 1926, să renunţe la 
drepturile sale fiind pus într?o situaţie cu totul incompatibilă 
cu demnitatea sa. Țara a fost lipsită de Suveranul său legi- 
tim, s'a prevăzut instalarea în caz de deces al Regelui Fer- 
dinand, o <Regenţă» organism slab, uşor de manevrat, de 
partide politice cu experienţă în materie. 

In zadar murmura poporul, faptul a fost consumat pen- 
tru binele partidului liberal şi a asigurării menţinerii lui la 

Putere. 

Această pagină neagră din istoria politică a României *) 
văzută azi în lumina ultimelor evenimente, când lipsa dela 
cârma ţării a Suveranului nostru ar fi putut să ne fie fatală, 
apare şi mai criminală, fixând pentru totdeauna o pată de 
neşters pe memoria lui Ion I. C. Brătianu. 

In urma acestui act, guvernul liberal e obligat să se re- 
tragă la scurt interval, în faţa nemulțumirii opiniei publice, 
şi în Martie 1926 revine la guvern partidul poporului, Gene- 
ralul Averescu formând al doilea Cabinet al său. Dar această 
guvernare e numai de faţadă, căci în fond prin cabinetul 

  

1) Pentru o mai complectă documentare. a împrejurărilor acestei nelegiuiri, a se vedea publicaţia „Regele Carol al II-lea“ de N. N. Petrașcu, ed. 1933,
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Averescu guverna tot Ion i. C. Brătianu. Durata guvernării 
partidului poporului este efemeră, şi după un scurt cabinet 
Știrbey de două săptămâni, revine Ion I. C. Brătianu. La fi- 
nele lui 1926, se îmbolnăvește Regele Ferdinand, boala se a- 
gravează din ce în ce şi la 20 Iulie 1927 moare Întregito- 
rul Neamului nostru şi se institue Regența formată din Pa- 
triarhul României Miron Cristea, Principele Nicolae şi Pre- 
şedintele Inaltei Curți de Casaţie Buzdugan. La 24 Noembrie 
moare şi on I. C. Brătianu. Se reconstitue cabinetul liberal sub preşidenţia lui Vintilă Brătianu, care deveni şi Preşe- 
dintele Partidului. Această guvernare este continuarea unei 
guvernări asupritoare, când s'a ținut departe de putere noul 
partid, născut după slăbirea partidului poporului şi pentru 
înlocuirea partidului conservator, şi anume a partidului na- 
țional țărănesc, obţinut prin fuziunea vechiului partid na- 
țional din Ardeal şi a celui țărănesc din Vechiul Regat. 
Partidul naţional-țărănese începe o mare campanie de răs- 
turnare a cabinetului liberal ce culminează cu adunarea «din 
Alba Iulia din Mai 1928. Sub presiunea opiniei publice, par- 
tidul naţional țărănesc capătă o imensă popularitate şi după 
O: încercare a constituirii unui guvern de uniune naţională 
prezidat de d. Nicolae Titulescu, ce era atunci ministrul nos- 
tru la Londra, care eşuează, e adus la putere de Regenţă par- 
tidul naţional-țărănesc, sub preșidenţia D-lui Iuliu Maniu. 

Cabinetul naţional-ţărănese obţine la alegerile libere din 
1928 — cele de al doilea alegeri libere din România, pri- 
mele au fost cele din 1920 ale Cabinetului Averescu, — 
78% din totalul voturilor exprimate pe ţară. Guvernul na- 
țional-ţărănesc sa preocupat mult de situaţia: financiară a țării; se închee atunci un împrumut exterm și în Februarie 
1929 se realizează stabilizarea leului. Această redresare mo- 
netară a venit mult prea târziu, când capitalurile străine nu 
mai erau disponibile şi atunci efectele stabilizării au fost mult 
mai mici, decât dacă această măsură era luată la vreme şi a-



nume în epoca când aplicam deviza «Prin noi înşi-ne» afi- 
şată rhult prea devreme, decât ar fi trebuit. Se voţează ca lege 
principală o nouă reformă administrativă în Iulie 1929. Ea 
n'a fost uşor aplicabilă din cauza marelui spor de cheltueli 
pe cari le-a necesitat. Imensa popularitate a partidului na- 
jional-ţărănesc se datora în deosebi situaţiei precare, în care 
a fost lăsată agricultura, căci cu toate că s'a realizat reforma 
agrară, creditele necesare înzestrării ţăranilor cu inventarul 

necesar nu au fost acordate, din cauza politicei economice 
a partidului liberal, care era mai ales îndreptat spre a sus- 
ține pătura burgheză orășenească, ce se îndeletnicea cu în- 
dustria și comerţul. Toate creditele acordate într'un interval 
de circa 9 ani de zile agriculturei prin Cooperaţie şi Creditul 
Rural, ating abia câteva miliarde de lei, pe când industria şi 

comerțul au obţinut în acelaş interval aproape de 20 de ori 
mai mult. Starea înapoiată a ţărănimei noastre şi producţia 
agricolă în general s'a resimţit mult în urma acestei politici. 

Venirea la putere a partidului naţional-ţărănesc înlocu- 
eşte teroarea de până atunci cu o atmosferă de libertate. In 

această nouă atmosferă, oamenii de Stat, conştienţi de nece- 

sitatea unei conduceri unitare și energice, mânaţi de instinc- 
tul adânc al poporului, pregătesc reîntoarcerea Suveranului 
legitim al Ţării, cu toate svârcolirile disperate ale făuritori- 
lor actului dela 4 Ianuarie 1926. Dominarea liberală a încetat 

şi ce era natural să se întâmple s'a întâmplat. Pe calea văz- 

duhului A. S$. R. Prinţul Carol revine în ţară. Un entuziasm 

spontan saluta şi înconjura reîntoarcerea Sa la 6 lunie 1930.



CAP. II. 

Restauraţia 

Poporul nostru, animat de o puternică conștiință naţio- 
nală şi de un profund instinct istoric, îşi dădea seama de im- 
portanţa dinastiei pentru Statul nostru, de rezultatele dom: 
niei primilor doi Regi, Carol I şi Ferdinand I, rezultate cari 
se contopesc cu însăşi istoria ţării noastre, căci: indepen- 
denţa, formarea şi consolidarea Regatului Român, realizarea 
idealului naţional: România Mare, obţinerea progreselor şti- 
ute în toate domeniile: cultural, ştiinţific, social, politic, na- 
ţional, iniţiativei şi perseverenţei Lor se datoresc. 

Şi această imagine o are în faja ochilor Neamul Româ- 
nesc, când se gândește la Dinastia Română. Tot ce vine în 
atingere cu Dinastia este ummnărit în deaproape de întreg po- 
porul. Eram copil, când Principele Moștenitor Ferdinand exa 
grav bolnav în Palatul Cotroceni. Nesfârșit era cortegiul ce- 
lor ce veneau să se intereseze, de dimineaţa până seara, în 
ra0d continuu, de mersul boalei, adânc îngrijaţi de sănătatea 
Prințului şi de soarta Ţării, 

Aceiaş imagine a trecutului istoric a avut-o şi o are po- 
porul dela venirea M. S$. Regelui Carol II-lea unită cu aceiaş 
încredere şi cu aceleași speranţe. Pentru aceasta a fost în- 
tâmpinat A. $. Regală Principele Moştenitor de imensa mul: 
țime cu -entuziasmul delirant cu care se înconjoară un sal- 
vator.
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Vine 8 Iunie 1930. S'a restabilit situaţia. Parlamentul Ro- 
mâniei Mari, în prezenţa cabinetului D-lui Prof. G. G. Miro- 
nescu, format din exponenţii partidului naţional-țărănese pro- 
clamă pe A. S. Regală drept Rege al României. 

Cu toată prigoana îndurată, iată cum se adresează M. S. 
Regele Parlamentului şi poporului Român, imediat după pro- 
clamarea Sa ca Rege: 

Cuvântarea M.S, Regelui 
adresată Corpurilor Legiuitoare 

Domnilor Senatori, Domnilor Deputaţi, 
«Primirea atât de emoţionantă ce mi-o faceţi Mă mişcă 

<atât de adânc, căci sunt fericit de a putea resimți prin glasul 
<Domniilor Voastre sentimentele acelora care v'au trimis aici 
<şi de a constata încă odată legătura sufletească ce m'a unit şi 
«mă va uni întotdeauna cu poporul Meu. 

«Jurământul ce L-am depus azi în faţa naţiunei depă- 
<şeşte zidurile acestui locaş istoric şi pentru sufletul meu de- 
<vine un legământ sfânt între Mine şi poporul Meu. 

<E un legământ luat în faţa Celui Atotputernic de a fi pă- 
«rintele plin de grijă şi de râvnă al fiilor săi, 

<Pribegia de mai bine de patru ani, departe de poporul în 
«mijlocul căruia m'am născut și am fost crescut, a fost silită de 
«unii, cari prin vorbele lor au îndurerat sufletul Marelui vos- 
<iru Rege şi Scumpului Meu Tată, îndepărtându-mă din Ro- 
«mânia, cu scop de a rupe legătura între Mine şi Români. 

<Manifestaţia înălțătoare de astăzi dovedește vădit că a- 
«ceste încercări nu şi-au atins scopul şi că iubirea ce am dus 
«neclintită în sufletul Meu, faţă de România, este răsplătită cu 
<prisosinţă prin dragostea ce mi-o arată națiunea prin repre- 
«zentanţii ei. 

«Pășesc astăzi cu sufletul înălţat în mijlocul poporului 
<Meu şi cu o inimă, în care s'a şters cea din urmă urmă de
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«mâhnire, chiar faţă de aceia cari au încercat prin acţiunea lor 
«nechibzuită să rupă legătura indisolubilă între Mine şi tot ce 
«simte românese, 

«Urmând pilda din Scriptură, zic: «Nu vreau moartea ce- 
«lor ce au greșit, ci întoarcerea lor la matca din care nimeni 
«nu ar fi trebuit să iasă. 

«Eu nu am venit să mă răzbun pe nimeni, ci cu inima 
«caldă şi iubitoare să strâng într'un mănunchiu pe toţi acei 
“cari au voinţa şi puterea de a colabora pentru  propăşirea 
«Patriei. 

«Adânc emoţionat, gândul meu se îndreaptă către acei 
«cari înaintea mea au depus aci acelaş jurământ şi cari şi-au 
«închinat toată viaţa binelui țării, căreia au fost sortiţi s'o 
«conducă. Umbra marilor noştri Regi Carol I şi Ferdinand 
«cel Loial mă însoțesc astăzi în mijlocul Domniilor Voastre şi 
«sufletul scumpului Meu părinte se bucură de a-și vedea as- 
<tăzi îndeplinită ultima sa voinţă şi cea mai fierbinte a lui 
«dorinţă. Pilda ce Mi-o dau, prin nesfârşita lor dragoste de 
«ţară şi apărare a intereselor ei, va fi pe deplin urmată de 
Mine. 

«Eu am crescut în mijlocul vostru, durerile voastre au 
«fost durerile mele, idealurile neamului Meu au fost idealu- 
«rile Mele. 

<Nu pot — văzând aici în faţa Mea întruniţi reprezen- 
<tanţii Românilor dela Nistru până la lisa, din Hotin și 
«până la Mare, din Boian la Vatra Dornei, din Satmar până 
<în Săcele şi dela Turnu ?n Dorohoi, să nu mă gândesc cu 
«nespusă evlavie la cei 800.000 morţi și la acei luptători 
«din Ardeal, Bucovina şi Basarabia, cari, prin sângele lor 
<au închegat pentru totdeauna unirea Naţiei în graniţele 
cei fireşti, 

«Moștenirea aceasta sfântă trebue s*% păstrăm ca cel 
«mai sfânt odor şi, întărit încă mai mult de către aceste ati 2 RA&LIG 7, 
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<jertfe, sunt hotărât, să menţin fără şovăire jurământul Meu 
«de a păzi neatinsă integritatea teritoriului naţional, 

«Spre a aduce la îndeplinire, fără piedică, această fă- 
«găduinţă, am nevoe mai înainte de toate, de colaborarea 
«fără preget, a tuturor forţelor vii ale Naţiunei. Fără uni- 
“rea tuturor nu vom putea apare, în faţa celor ce ne piz- 
«muesc, ca o forţă indisolubilă, sprijinită pe o armată or- 
<ganizată după ultimele cerinţi, şi care se va putea întot- 
«deauna bizui pe deplina Mea grijă, spre a păşi definitiv 
«la o muncă paşnică şi harnică. 

«Greutățile, cari unora li se par de neînlăturat, vor pu- 
«tea fără nici o îndoială, să fie călcate în picioare de o Ro- 
«mânie Unită şi hotărită. 

<Nu vreau să pun la îndoială nici o clipă, patriotismul 
«acelora cari prin poziţiunea lor au datoria de a lucra la 
«progresul Ţării. Sunt convins că toţi, fără deosebire de 
«opinie politică, credinţă şi obârşie, se vor întruni întrun 
«mănunchiu în jurul Tronului, spre a conlucra cu toţii îm- 
«preună la aşezarea Ţării noastre pe temelii cari să-i per- 
«mită o desvoltare și să-i asigure neclintit locul care-i e 
«sortit să ocupe în consorțiul lumei civilizate, 

<Vom trebui, conlucrând cu acei cu cari suntem legaţi 
«şi, în sentimentele de. prietenie cu toate popoarele și mai 
«ales cu vecinii noştri, să lucrăm la restabilirea urmelor 
«cari ni le-au mai lăsat marea învămăşeală de acum 14 ani. 

«iara noastră este atât de bogată, are atâtea resurse 
«naturale, încât nu putem cu concursul tuturor, să nu în- 
<dreptăm cât mai repede starea economică şi să le dăm ast- 
<fel mulţumirea materială locuitorilor, cari de atâta vreme 
«o aşteaptă. Patrimoniul de bogăţie al României este atât 
«de mare, încât şi pe terenul cultural, vom trebui să ne luăm 
«locul în lume, graţie intelectualilor noştri, ai căror repre- 
«zentanţi cei mai de seamă se găsesc în mijlocul Domniilor 
«Voastre.
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Domnilor Senatori, Domnilor Deputaţi, 

«Mai am o bucurie, pe care țin să v'o împărtășesc, bu- 
“curia cea mare, care în clipele acestea de reîntoarcere, îmi 
“umple sufletul, este terminarea celui mai mare chin ce 
«l-am avut de îndurat în anii mei de pribegie; însfârşit mi-am 
<regăsit Scumpul Meu Fiu, pe care voi putea, cu toată iu- 
<birea să-l cresc în sentimentele ce au ilustrat pe strămoşii 
<lui: Dragostea nesfârşită de ţară». 

Domnilor Senatori, Domnilor Deputaţi, 

<Ţin să aduc mulţumirile Mele Iubitului Meu frate şi 
«tovarășilor săi din Regenţă, cari în acest răstimp au avut 
<«grije de buna gospodărie a Ţării. 

«Sfârşind cuvântul Meu, încă odată fac cel mai căldu- 
<ros apel ca toţi să lucrăm împreună pentru bunul cel mai 
«scump al nostru: Patria. Români din patru unghiuri, uni- 
<ji-vă în gânduri, uniţi-vă în simţiri. 

«Inainte spre muncă!. 

Proclamaţia M. S$. Regelui Carol al II-lea 

Către Români, 

«Impins de marea Mea dragoste de Țară am sosit în. 
«mijlocul poporului Meu, spre a fi conform făgăduinţei date 
«pavăză Fiului Meu şi Strajă Patriei. | 

«Când, acum mai bine de patru ani, mijloace pentru 
«Mine neînţelese, au fost întrebuințate faţă de Scumpul Meu 
«Părinte şi faţă de Mine, să Mă silească a Mă îndepărta de 
«Ţara mea iubită, nu am putut crede o clipă că o Domnie 
atât de glorioasă se va sfârşi atât de fulgerător. 

<Astăzi, în mijlocul vostru, am venit cu inima plină de 
«dragoste pentru toţi românii şi cu singurul gând de a
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«strânge împrejurul Tronului pe toţi Fiii Patiei, dornici de 
«muncă şi de adevăr. 

<In sufletul Meu, nu a rămas nici o umbră de resen- 
«timent faţă de acei cari, în răstimpul pribegiei, au crezut. 
«că puteau prin vorbele lor, să şteargă din inima acelui po- 
«por, în mijlocul căruia M'am născut şi Am crescut, legătura. 
«sufletească ce Ne-a unit, 

«In clipele grele prin cari trece Țara, fac cel mai cald 
apel tuturor fiilor săi, la cea mai sinceră şi desinteresată. 
«colaborare pentru desvoltarea forţelor ei vii. 

«Cer ca toţi, fără deosebire de opinie politică, credinţă 
«sau obârşie, să-Mi dea sprijinul lor cel mai larg, pentru pro- 
«păşirea Țării prin cinste şi demnitate». 

Animat de iubire nestrămutată a poporului şi de iertare 
a celor ce au greșit, se manifestă Suveranul, 

Ziua aceasta de 8 Iunie 1930, zi de bucurie spontană a 
Neamului Românesc, a devenit o mare sărbătoare naţională. 

Adevărul a triumfat şi justiţie s'a făcut. 
În acea zi memorabilă, urmăream prin arterele centrale 

ale Capitalei, bucuria mulţimei. 
Toate clădirile erau pavoazate, lumea la ferestre, vo-. 

ioasă, își manifesta sgomotos mulţumirea. 
Poporul îşi recăpătase pe Suveranul său legitim, graţie 

curajului A. S. R. Prințului Moştenitor şi graţie norocului 
legendar pe care-l avem la clipe grele. 

 



CAP. IV. 

Domnia M. $. Regelui Carol al II-lea 

In cei opt ani de domnie ai Majestății Sale Regelui 
Carol al II-lea din punct de vedere politic intern, am asistat 
la o exemplară funcţionare a organelor de drept ale Statului, 
conformă cu normele Monarhiei Constituţionale. Puterea a 
fost acordată cu intermitenţă celor două mari forţe de gu.- 
vernământ, pe rând, partidelor naţional-țărănesc şi naţional: liberal, direct şi indirect, — guvernarea d-lor profesor Ni- 
colae Iorga şi C. Argetoianu (Aprilie 1931—31 Martie 1932) 
fiind în realitate o guvernare camuflată liberală, căci acest 
cabinet pe deoparte nu ar fi obținut majoritatea electorală 
necesară fără concursul liberal, au avut 47% din voturi gu- 
vernul împreună cu liberalii şi pe de alta, oricând ar fi pu: 
tut fi răsturnat acest Cabinet în Parlament, dacă partidul 
liberal ar fi hotărât astfel. 

In mod cronologic, dela guvernul Mironescu, care a realizat Restauraţia și care a stat la putere până în Aprilie 
1931, au guvernat țara următoarele cabinete, — după eșua- rea tratativelor urmate pentru constituirea unui cabinet na: ţional sub preşidenţia d-lui Nicolae Titulescu: 

a) Cabinetul Iorga — Argetoianu, supranumit guvern de technicieni, care sa menţinut până la 31 Martie 1932; opera cea mai importantă a lui a fost atenţiunea acordată problemii datoriilor interne, manifestată prin moratoriul din Decembrie
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1931 şi continuată prin iniţiativa luată în problema conver- siunei datoriilor rurale şi urbane (legea definitivă care va 
tranşa această problemă, va fi abia cea liberală din 7 Aprilie 
1934). Căderea cabinetului de technicieni se datorește hao- 
sului financiar de atunci, — se ajunsese la situaţia de a se 
achita abia jumătatea salariilor şi pensiilor. Urmează apoi o 
nouă tentativă a d-lui Titulescu de a constitui un guvern de 
concentrare, cu acelaș rezultat negativ ca în 193]. 

b) Majestatea Sa Regele face apoi apel la d-l Vaida, 
care constitue cel de al doilea Cabinet al său. Acest cabinet 
obţine 40,3% din voturi în alegerile ce urmează, dar minat 
de rivalităţile de persoane din interiorul partidului naţional- 
țărănesc şi de conflictul cu d-l Titulescu, cu privire la relua- 
rea relaţiilor cu Rusia Sovietică, trebue să demisioneze la 
17 Octombrie 1932, 

M. S. Regele face apel la d-l Iuliu Maniu, care consti- 
tue un nou cabinet naţional-țărănist cv d-l Titulescu la Ex- 
terne. Colaborarea dintre Coroană şi Primul Ministru func- 
ţiona greu, d-l Maniu demisionează, şi la 14 Ianuarie 1933, 
d-l Vaida formează cel de al treilea cabinet al său, care gu- 
vernează până la 13 Noembrie 1933, epocă foarte activă din 
punct de vedere al politicei externe. 

c) La 14. Noembrie 1933 d-l Duca e însărcinat să con- 
stitue un cabinet liberal, care face noui alegeri în care liba- 
ralii obţin 51% din voturile pe ţară. Acest parlament va mai 
da alte două cabinete liberale, primul format la 30 Decem.- 
brie 1933, al d-rului Anghelescu, după asasinarea lui Duca, 
în seara de 29 Decembrie 1933, de către membrii gărzii de 
fier, şi cel de al doilea, al d-lui George Tătărescu, format la 
5 Ianuarie 1934, care a guvernat țara patru ani, cu menţiu- 
nea că la 29 August 1936, d-l Tătărescu demisionează pentru 
a-și reface acelaş cabinet imediat după aceia, când îi se re- 
înoeşte încrederea de Coroană, dar fără colaborarea ca până 
atunci a d-lui Titulescu la Externe.
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Guvernul astfel reconstituit se menţine la putere până 
la 28 Decembrie 1937. 

d) Urmează cabinetul d-lui Goga, care rezistă 40 de zile 
şi în fine 

e) Cabinetul I. P. S$. S. Miron Cristea, care inaugurează 
noua eră, punând capăt la 10 Februarie 1938 vieţii de 
partid. 

Acest interval de timp (1930—1938) a fost caracterizat 
de o înmulţire până la absurd a numărului partidelor politice 
şi a diferitelor organizaţiuni ca ligi, blocuri, etc., — ce pre- 
tindeau să joace un rol în viaţa politică a ţării, — de o pul- 
verizare a forţelor reale, care a provocat în cele din urmă 
o atmosferă de haos. 

În adevăr, un partid politic în adevărata concepţiune a 
acestei noţiuni, trebue să cuprindă anumite elemente, fără 
de cari rămâne o simplă denumire lipsită de conţinutul res- 
pectiv. Şi anume: un partid politic, oricare ar fi el, trebue 
să fie posesorul a patru elemente esenţiale: 

O doctrină, izvorul de idei călăuzitoare, 
Un program, partea din doctrină susceptibilă de tradus 

În practică, 

Cadre, personal suficient bine pregătit, pentru a face 
faţă diferitelor însărcinări şi 

O clasă a populaţiei, al cărui exponent trebue să fie 
şi care în schimbul apărării intereselor să-i acorde suportul 
electoral. 

Dacă ar fi să nu socotim ca adevărate partide politice 
decât acelea unde găsim întrunite aceste patru elemente esen- 
țiale atunci numărul lor ar scădea simţitor şi credem că în 
arena politică românească nu s'ar fi putut găsi decât parti- 
dele naţional-ţărănesc şi naţional-liberal, menționate mai sus 
şi cărora Majestatea Sa Regele le-a acordat puterea, primul rc- 
prezentând interesele ţărănimii, cel de al doilea marea bur- 
ghezie şi oraşele în deosebi.
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In afara lor, mai era bine justificată prezenţa a unui par-- 
tid naţionalist de o parte, reprezentând dorinţele unei des- 
voltări unitare, ce ar ţine cont mai în de aproape de credin- 
jele strămoşeşti şi de tradiţiile naţionale şi a unui partid 
socialist de alta, organ al revendicărilor muncitoreşti. In 
plus, mai puteau exista în mod logic şi unele partide mino- 
ritare, exponente ale unor populaţii ce au interes a-și păstra 
fiinţa lor etnică şi a o apăra ca atare. 

In locul acestora numai, am avut serii de partide, justi- 
ficate doar, rareori de unele împrejurări determinate, trecă- 
toare, deseori de ambiția unor personalităţi ce doreau să jvace 
roluri de prim plan şi să-şi menţie iluzii de viitori preşedinţi 
de consiliu şi anume: 1) 

a) Pe lângă partidul liberal Propriu zis, am avut par- 
tidul liberal al d-lui Gheorghe Brătianu, a cărui apariţie îa 
viaţa politică ca organ de sine stătător a fost legitimă, când 
în mod public s'a opus atitudinei luate de vechiul partid 
liberal în contra Alteţei Sale Regale Prinţul Carol, dar care 
mai târziu trebuia să revie, când motivul separaţiei încetase, 
reîntregind forţele partidului. Doar o incompetenţă &ratio- 
nae personae» a împiedicat aceasta, violentele polemici din. 
tre D-nii Duca şi Tătărescu de o parte şi d-l Gheorghe Bră- 
tianu de alta. Apoi mai era partidul liberal al d-lui Jean Th. 
Florescu. 

b) Pe lângă partidul național-țărănesc, s'au mai format 
partidul țărănesc al d-rului Lupu, care sa reîntors mai târ- 
ziu la matcă, partidul radical-agrar al d-lui Iunian, care a 
fuzionat cu gruparea d-lui C. Stere, partidul național-agrar al 
d-lui Octavian Goga, partidul agrar (Liga) al d-lui C. Arge- 
toianu, frontul plugarilor, etc. Cum vedem, în jurul partidu- 
lui naţional-țărănese au fost mai mulţi sateliți, cauza rezi- 

  

1) Se va consulta tablourile cu rezultatele alegerilor din 1928 până la 1937 dela începutul anexelor pentru o exemplificare.
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dând în mirajul cuvântului țărănesc sau agrar, datorit fap- 
tului că țărănimea reprezenta cea mai importantă forţă elec- 
torală. 

c) Pe lângă liga creştină a d-lui A. C. Cuza, transfor: 
imată în urmă în partidul naţional-creştin în urma fuziunei 
cu d-l Goga, şi al partidului naţionalist-democrat al d-lui profesor Nicolae Iorga, primele partide ce au reprezentat 
ideologia naționalistă, s'au mai format «frontul românesc» ul 
d-lui Alexandru Vaida, protagonistul lui «numerus valachi. 
cus», apoi «garda de fier» dizolvată şi retransformată în 
urmă în partidul «totul pentru ţară», care a cuprins în el 
şi alte mici grupări ca <frăția de cruce», ete. 

d) Ca grupări rămase unice au mai fost: partidul ave- 
rescan, partidul socialist, liga corporatistă, partidul comunist, 
dizolvat în urmă, partidul agrar al d-lui Alexandru V aljean, Blocul muncitoresc, etc. 

e) In fine, trebue să mai menţionăm și partidele mino- 
ritare: două ungare, două germane, unul rutean, unul ere. 
sc, etc, 

Un bilanţ de circa 25 de partide, — şi nu ne-am ocupat 
decât de formațiunile cari aveau organizaţiuni pe tot cu: 
prinsul ţării, cari toate duceau o violentă campanie de deni- 
rare a adversarilor prin presă, întruniri, conferinţe, înveni- 
nând relaţiile sociale până la exasperare.  Dihonia trona în 
jară. Spiritele surescitate aduse adesea la paroxism, energii 
risipite într'o luptă sterilă, condusă doar de setea de putere, 
ne înfăţişează aspectul vieţii politice româneşti. Chiar oarue- nii politici cu răspundere, antrenați în vârtej, depăşesc mă- 
sura, uitând ce spun, de unde spun şi ce prăpastie produc 
în sufletul ascultătorilor asemenea descărcări de ură şi pa: timă, lipsite de discernământ şi spirit de obiectivitate, iar 
respectul autorităţii Statului se măcina din zi în zi, ca o sgură 
inutilă în vâlvătaia focului,
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In plus, bilanţul guvernării de partid din ultimii 20 de 
ani, în afara unor măsuri sporadice de reală importanţă so- 
cială, ca reforma agrară, votul universal, de organizare ad- 
ministrativă ca: unificarea regimului impozitelor directe, de 
adaptare economică ca, stabilizarea leului, conversiunea da- 
toriilor, — luate de cele mai multe ori sub presiunea îm- 
prejurărilor, nu găsim nici o urmă a unui plan de ansamblu, 
susținut cu căldură şi tenacitate pentru realizarea unui ade- 
vărat progres răspândit pe întreg întinsul ţării. S'a utilizat 
des de către mai toţi guvernanţii sistemul superficial al 
«spoelii». La zile mari, când veneau miniștri sau Majestatea 
Sa Regele în vizită oficială, atunci în grabă se compunea un 
aspect tolerabil al satului sau oraşului vizitat, asigurându-se 
un traseu pe străzile cele mai centrale, pe unde trebuia să 
treacă cortegiul, pavate sau reparate uneori chiar în preajma 
festivităților. Era suficient să te depărtezi doar câţiva zeci de 
metri de drumul oficial, pentru a vedea realitatea, drumnri 
proaste, şanţuri astupate, murdăria şi lipsa de higienă întro- 
nate, mai ales la sate, absenţa vre-unei preocupări estetice, 
doar rar cârpeli ici-colo, când situaţia era într'adevăr ajunsă 
la un stadiu revoltător, sau când vre-un potentat al zilei se 
interesa de chestiune. 

Epoca guvernării de partid din punct de vedere gospo- 
dăresc îşi închee sfera de activitate cu un bilanţ falimentar 
şi adesea fraudulos chiar, căci când se cercetează mai îndea- 
proape se văd averi răsărite peste noapte la mulţi din dre- 
gătorii treburilor publice de până mai eri, ce nu se pot jus- 
tifica. 

Nenumăratele apeluri la concordie şi unire ale Maiestătii 
Sale Regelui, pentru a sprijini activitatea constructivă în fo- 
losul binelui obştesc au rămas fără ecou. In locul armoniei, 
vrajba se înteţea din ce în ce tot mai rău. Incultura masselor
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electorale ce nu ştiau a discerne adevărul de minciună, spri- 
jineau sistemul «zestrei» guvernamentale, care se obținea prin 
abuzuri administrative permiţând funcţionarea primei elec- 
torale. Dar demagogia conducătorilor i-a exasperat pe alegă- 
tori cari deveniseră nişte uri ambulante fierbând de mânie şi 
înveninând până la demenţă relaţiile sociale. 

Şi când în fine, mai multe partide au trecut şi la o 
organizare militară, cu gărzi exersate, posedând chiar arme 
de foc, atunci haosul s'a instaurat, Violenţele aveau loc ade- 
sea, abuzul pentru intimidarea autorităţilor devenise regulă. 
Toleranţa vinovată la început a organelor de resort, ce vedeau 
cu calm aceste diversiuni, au permis acestor metode să se 
transforme în sistem ajungând până aproape de un războiu 
civil. Cine a participat la alegerile din toamna lui 1937 a 
putut să-şi dea seama de gradul de agitaţie la care ajun- 
seseră spiritele. 

Majestatea Sa Regele, după rezultatul alegerilor în cari 
cabinetul liberal, cu toate sforţările sale, nu şi-a putut pre- 
lungi guvernarea, neobţinând cota majorităţii relative de 
4070, graţie căreia obținea prima electorală şi în urmă be- 
neficia de majorităţi masive în Cameră şi Senat, a vrut să 
treacă puterea celui de al doilea mare partid al ării, parti- 
dului naţional-ţărănesc. Dar cu o singură obligaţie impusă 
acestuia de a colabora la guvern cu gruparea d-lui Alexandru 
Vaida, care se desfăcuse de câtăva vreme din partid. Obli- 
gaţia era grea din punct de vedere intern, al refontei celor 
două partide, deoarece dela despărţirea d-lui Vaida de foştii 
săi colegi, se schimbaseră cuvinte grele de o parte şi de alta 
tocmai din cauza atmosferii înveninate ce era endemică atunci. 

Dar obligaţia era necesară din punct de vedere extern, 
al situaţiei din ţară şi al curentelor de opinie publică, căci
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se făcuse vizibilă o tendinţă de orientare spre naționalism, 
care ar fi fost în parte satisfăcută prin colaborarea d-lui 
Vaida şi a partizanilor d-sale la guvern, cari se remarcaseră: 
Pprintr'o accentuată susținere a revendicărilor naţionaliste, 
Colaborarea între cele două partide nu a fost posibilă din 
cauze interne, mai ales rivalități de persoane, şi atunci Ma- 
jestatea Sa Regele a fost obligat să recurgă la o altă soluţie, 
la o grupare de dreapta, satisfăcând curentul naţionalist, şi 
aduse la putere guvernul Goga (28 Decembrie 1937-—9 Februa- 
rie 1938), în compunerea căruia au intrat câteva personali- 
tăţi străine pentru a-i mări adeziunea masselor electorale. 
Reamintim că partidul naţional-creştin obținuse în alegerile 
din 1937 abea un procent apropiat de 10% din totalul vo- 
turilor exprimate. In tot timpul acestui Cabinet, măsuri lip- 
site de o suficientă experienţă a guvernării, au continuat să 
menţie şi să accentueze haosul în care ne găseam. 

Ziua de mâine se arăta nesigură şi plină de surprize. 
Campania electorală ce se reîncepuse degenerase întrun pre- 
ludiu de războiu civil. 

In faţa catastrofei, o reacțiune era necesară, dar ener- 
gică şi întreagă. Ă 

Atunci a intervenit M. $. Regele, care a modificat Cons- 
tituția, obţinând la plebiscitul ce a urmat, aproape unani- 
mitatea voturilor ţării (4.297.581) au votat pentru, doar 
5.483 au fost contra, ceeace arată că imensa majoritate a ce- 
tăţenilor au ratificat iniţiativa regală, 

Dreptul nu este făcut pentru o cristalizare definitivă 
şi eternă a normelor de conduită. EI trebue să fie un ele- 
ment viu, adaptabil împrejurărilor pe cari trebuie să le în- 
drumeze şi să le consfinţească.
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În această situaţie, M. Ş. Regele Carol al II-lea a salvat ţara din preajma războiului civil, ale cărui consecinţe puteau fi incalculabile. Deciziunea Sa hotărâtoare la timpul oportun a avut darul să întoarcă o țară de pe marginea prăpastiei. 
Noi nu trebue să avem soarta şi rolul Spaniei. 
Noi trebue să ne consolidăm sufletește, să ne organizăm, puternic în toate domeniile, pentru a putea răspunde strâns 

uniţi în jurul Tronului, ca un singur glas, ca o singură inimă, că ne vom apăra Neamul şi Ţara până la ultima suflare, atunci când soarta ne-o va cere. Şi credem, că acest moment. de grea încercare nu este departe.



POLITICA INTERNA A MAJESTĂȚII SALE 
REGELUI CAROL AL II-lea 

CAP. vV. 

Noua Constituţie 

Majestatea Sa Regele Carol al II-lea caracterizează ast- 
fel noua Constituţie cu ocazia promulgării ei la 27 Februarie 
1938, în urma strălucitului rezultat al plebiscitului din 24 
Februarie 1938: 

«Noua Constituţie este izvorâtă dintr'o nevoe sănătoasă 
«a cerințelor naţionale şi a fost frământată în conştiinţa 
Mea şi a sfetnicilor Mei, cari alături de neuitatul Meu Pă- 
-«rinte au fost creatorii României de astăzi. 

«Ţara, căreia i-am înfățișat spre învoire această nouă 
«Constituţiune, a primit-o cu un entuziasm care Mi-a bucu- 
<rat inima. 

«Sunt cel dintâi legat de ea şi Voi fi cel dintâi păzitor 
«al ei pentru binele poporului român». 

Ea a fost contrasemnată de Inalt Prea Sfinţia Sa Patriar- 
hul Miron Cristea, ca preşedinte de Consiliu, de miniştrii 
de Stat, foști prim miniştri, domnii G. G. Mironescu, Nicolae 
Iorga, dr. Anghelescu, dr. Alexandru Vaida-Voevod, C. Ar. 
getoianu şi general Văitoianu și de miniştrii de resort d-nii: 
Gheorghe Tătărescu (externe), C. Argetoianu (industrie şi 
comerţ), dr. Voicu Niţescu (muncă), G. Ionescu-Siseşti (agri- 
cultură şi cooperaţie), dr. Costinescu (sănătate şi ocrotirile 
sociale), V. Iamandi (culte și arte), Mircea Cancicov (finan- 
e), Armand Călinescu (interne), general Antonescu (apă-
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rarea naţională), şi C. Angelescu (lucrări publice şi comu:- nicaţii). 

Analizând noua Constituţie, comparativ cu cea veche, din 29 Martie 1923, constatăm o modificare radicală de sis- tem şi mai multe note caracteristice, Modificarea de sistem constă în trecerea dela un regim parlamentar, la un regim reprezentativ simplu, regim de autoritate, în care puterea exe- cutivă capătă un rol dominant. Prin aceasta s'a înlăturat mo- nopolul partidelor politice şi egalitatea celor trei puteri exe- 
cutivă, judecătorească şi legislativă. 

De astăzi înainte, M. S. Regele este cu adevărat factorul suprem. El are: dreptul de inițiativă al legilor, ca şi cel ex- clusiv de revizuire al Constituţiei; Majestatea Sa are dease- menea dreptul de a amâna Corpurile Legiuitoare pe un an, interval în care Suveranul poate pe cale de Decrete-Legi să ia inițiativa oricăror măsuri necesare. Majestatea Sa mai are dreptul de veto absolut în confecționarea legior, ca și cel de a declara războiu şi de a încheia pace şi de a numi jumătate din senatori. 

În regimul reprezentativ simplu Parlamentul este sub- ordonat puterii regale. El nu mai are o dată fixă când trebue 
să se întrunească, durata sesiunei nu este determinată, simpla obligaţiune a reunirei odată pe an fiind specificată expres, M. S. putând decide închiderea sesiunei oricând, 
Parlamentul mai pierde şi dreptul de iniţiativă al tuturor le- 
gilor, păstrând numai pe al celor de interes obştesc, pier- zând şi dreptul de sporire al cheltuelilor bugetului ce-i 
este supus spre aprobare.. (Şi Camera şi Senatul vor-vota bu- getul de acum înainte). 

Un control sever al cheltuelilor este prevăzut prin înfiin- ţarea unui corp superior de control şi prin verificarea con- turilor cel mai târziu în doi ani dela expirarea exerciţiului. 
De asemenea toate veniturile provenite dela Casele speciale
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de cari poate dispune guvernul, trebuesc trecute în buget, 
ceeace va permite alcătuirea unui buget sincer şi real. 

Compunerea și recrutarea Adunărilor a fost profund 
schimbată. Baza lor va fi de aici înainte munca: «agricul- 
tura şi munca manuală, comerţul și industria, profesiunile Ii- 
bere», practicate efectiv vor da pe candidaţii pentru Cameră 
şi organizarea corporativă a fost întocmită pentru senatorii 
aleşi, pe lângă cei numiţi de M. $. Regele şi cei de drept. 
Majoratul electoral, când cetăţeanul capătă dreptul de vot, nu 
mai este egal cu cel civil, — la 21 de ani —, ci se stabi- 
leşte la 30 de ani. 

Nu se face nici o diferenţă de sex. Mandatul deputaţi- 
lor durează şase ani şi al senatorilor nouă ani. 

Răspunderea miniştrilor este astăzi stabilită față de M. 
S. Regele, iar nu faţă de Parlament ca până acuma. 

Camera în această nouă compunere va reprezenta opi- 
nia matură a diverselor categorii de cetăţeni, iar Senatul va 
fi instituţia ponderatoare animată de tradiţie, experienţă şi 
spirit de continuitate. Se poate spune cu drept cuvânt că, 
domnia electoralului a încetat acum, Sau întărit organiza- 
ţiile profesionale, iar mărirea termenului mandatului parla- 
mentar va evita desele convulsiuni electorale de până acuma, 
şi micşorarea probabilă a duratei sesiunilor va împiedica con- 
tinuarea cu perpetuarea politicei într'un fel de profesiune 

. ad-hoc, cum era până acuma. 

Această plagă a politicienilor fără meserie, cari dintr'un 
interes pur egoistic, au exploatat până în prezent ţara, dis- 
pare în urma nouei Constituţiuni, cu tot cortegiul afacerist 
ce o însoțea. 

Notele dominante ale Constituţiei din 1938, sunt urmă- 
toarele: 

I. Stabileşte pentru întâia oară primatul etnic românesc. 
II. Introduce o concepţie solidaristă.
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I. Primatul etnic românesc este expres specificat în art. 27 
şi 67. In primul se prevede că: «Numai cetăţenii români sunt 
cadmisibili în funcțiunile şi demnităţile publice civile şi 
<militare, ținându-se seamă de caracterul majoritar şi creator 
«de Stat al Naţiunei Române». Cu alte cuvinte, este vorba de 
preponderența masivă a elementului etnic românesc, care 
este şi firească şi indispensabilă, pentru a păstra şi apăra ca- 
racterul naţional al Statului. 

In cel de al doilea se prevede obligaţia pentru miniştri 
de a fi români de cel puţin trei generaţii, ceeace asigură re- 
crutarea lor dintre elementele etnice cu adevărat româneşti. 
Rolul şi puterea unui ministru sunt de natură a influenţa 
profund Țara, ceeace justifică norma constituțională stabi- 
lită. Se exceptează dela aplicarea acestei măsuri acei cari au 
fost miniştri până acum. 

II. Concepţia solidaristă a nouei Constituţii se oglindește 
în numeroase articole, din cari se vede preocuparea profundă 
a Constituantului din 1938 de interesul social altruist în fla. 
grantă opoziţie cu interesul individual egoist. Această preo- 
cupare nu reiese numai din articolele disparate, ci şi din în- 
treg ansamblul ei. 

In adevăr, se specifică pentru prima oară despre «drep- 
turile şi datoriile cetățenilor». Se fixează o serie de incompa- 
tibilităţi, cari vor însenina atmosfera morală ce ne încon- 
Joară şi anume: 

a) miniştrii de Justiţie nu pot exercita profesiunea de 
avocat timp de un an dela data demisiunei. 

b) miniștrii demisionaţi nu pot face parte timp de trei 
ani din consiliile de administraţie ale întreprinderii cu cari 
au încheiat contracte. 

c) de asemenea membrii Corpurilor Legiuitoare nu pot 
apăra interese particulare împotriva Statului, ei nu pot face 
parte din consiliile de administraţie ale întreprinderilor cari 
au contractat cu Statul, Judeţul sau Comunele, nici ocupa 

3



34 

vre-o altă funcţie salariată numiţi fiind de puterea executivă. 
Această ultimă dispoziţie exista şi în vechea Constituţie, dar 
era ocolită prin subtertugii procedurale, de pildă câţi depu- 
taţi sau senatori n'au fost delegaţi secretari generali de Mi- 
nistere. Acum aceste cumuluri nu vor mai fi tolerate. 

d) clerul nu mai poate face politică, ceeace îi va per- 
mite să se gândească serios la misiunea sa, ridicându-se la o 
adevărată supremație morală. 

e) se desființează Curțile cu Juri, a căror activitate lăsa 
mult de dorit din cauza compunerii lor defectuoase. 

f) se înfiinţează pedeapsa cu moartea în cazuri grave. 
8) delapidarea de bani publici devine crimă. 

"În rezumat, Constituţia din 1938 ') inaugurează o nouă 
eră în viaţa politică a României. Ea tinde să despoliticianizeze 
țara, să-i dea o ţinută morală superioară prin concepţia ei 
solidaristă, care va determina mai multă conştiinciozitate, mai 
multă stabilitate, mai multă cinste. Nu vom mai asista la ru- 
şinoase afaceri veroase, devenite posibile graţie complicităţii 
înaltor dregători ai Statului, cum a fost atât de des sdrunci- 
nată opinia publică în ultimii ani. 

Graţie controlului financiar, nou introdus, risipa bani. 
lor publici va dispare şi întrebuinţarea fondurilor va fi vi- 
zibilă şi explicită în bugetele sincere şi reale ce se vor în- 
tocmi. | 

In ceasul al doisprezecelea o soluţie grabnică şi radicală 
se impunea. Instabilitatea internaţională pe deoparte, nesigu- 
ranţa internă pe de alta, nu puteau fi îndreptate decât prin- 
îr'un suprem efort realizat la timp de Suveranul nostru. 

Ideile diriguitoare ale Constituţiei actuale sunt Patria şi 
M. $. Regele. Acestea au inspirat nouile texte ce vor asigura 
o concepţie unitară şi o execuţie uniformă, o rapidă tradu- 

1) La finele lucrării printre anexe publicăm textul integral al noii 
Constituţii,
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cere în fapt a celor edictate, o funcţionare regulată a apara: 
tului public şi în plus, renaşterea respectului autorităţii în 
Stat, atât de necesară pentru a împiedica anarhia, şi care 
lăsa atât de mult de dorit la începutul anului 1938. 

Noua Constituţie este pe deoparte o reîntoarcere la ve- 
chiul drept românesc. când Domnitorul avea dificila misiune 
de a juca rolul precumpănitor în Stat, care era menţinut și 
în proectul de Constituţie din 1863 al Domnitorului Cuza şi 
pe de alta, o raliere a noastră la dreptul american al State- 
lor Unite, unde rolul şi puterile președintelui sunt mult ase- 
mănătoare cu cele ale Suveranului nostru. 

Adeziunea poporului prin plebiscit este o normă utili. 
zată în ţări profund democratice, cum sunt Statele Unite, El- 
veţia și uneori Anglia. 

In concluzii, credem că Majestatea Sa Regele acordând 
"Ţării noua Constituţie, i-a făcut un imens serviciu, îndepăr. 
tând supralicitaţia demagogică instabilă şi dăunătoare, ce-i va 
permite să păşească cu adevărat la o consolidare hotărâtă și 
trainică,



CAP. VI. 

Reforma Administrativă 

Noua lege administrativă, publicată în Monitorul Ofi- 
cial No. 187 Partea I din 14 August 1938, este cea mai im- 
portantă măsură legislativă luată după Constituţie. Ea tinde 
să schimbe faţa "Țării, favorizându-i desvoltarea şi progresul 
la cari are dreptul. 

Trebue să recunoaştem că din punct de vedere adminis- 
trativ, în cei douăzeci de ani ce au urmat dela finele răz- 
boiului mondial, s'a făcut foarte puţin în întreaga ţară cu ex- 
cepţia doar a Capitalei. Epoca de preponderență a partide- 
lor politice se soldează cu foarte puţine îmbunătăţiri gospo- 
dăreşti. Regiuni întregi sunt în aceiaş stare ca cea de după 
războiu, unele chiar au mai decăzut. 

D-l ministru de interne Armand Călinescu, într'un arti- 
col al d-sale, precizează că din 175 oraşe, 114 n'au lucrări 
de canalizare și 108 nu sunt alimentate cu apă potabilă şi 
că, chiar acolo unde s'au făcut asemenea lucrări, ele sunt a- 
desea insuficiente. 

Această-situație înapoiată nu mai putea dăinui. Cauzele 
ei erau multiple: 

a) In prim rând trebue menţionat politicianismul, care 
graţie sistemului său instabil şi lipsit de continuitate pe deo- 
parte și a abuzurilor sale pe de alta, constituia principalul 
impediment al unei desvoltări normale a vieţii noastre admi- 
nistrative. Şefii autorităţilor administrative locale şi organele
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principale respective erau recrutate pe bază politică, fiind 
deci dependente de electoral. Din această cauză, se menţi: 
neau adesea cheltueli ce mergeau până la risipă pentru mena- 
jarea şi sprijinirea alegătorilor, controlul era inexistent iar 
de vre-o responsabilitate nu putea fi vorba. In asemenea 
condiţii nu era de mirare că finanţele locale mergeau prost, 
că se acordau gratuităţi nejustificate cu nimic foştilor şi vii- 
torilor primari şi clientelei lor electorale, cu privire la servi- 
ciile Comunei. De asemenea s'au încheiat şi perfectat con- 
cesiuni scandaloase a bunurilor comunale. Menţinerea mai 
departe a factorului politic ca element determinant al vieţii 
administrative, ar fi însemnat perpetuarea acestor abuzuri și 
ajungerea la ruină. 

b) In al doilea rând trebueşte să menţionăm că o altă 
cauză destul de importantă a stării înapoiate administrative în 
care ne aflăm, consta în faptul, că elementele cu adevărat 
destoinice ce se ridicau în provincie de îndată ce treceau în 
primele linii ale vieţii sociale, urmăreau cât mai rapid ple- 
carea în Capitală. Această desrădăcinare a elementelor ca- 
pabile spre Bucureşti, este un fenomen general, justificat în 
parte de halul în care se află oraşele noastre de provincie 
şi de atracţia pe care o exercită Capitala. Dar dacă aceste e- 
lemente importante, culte şi influente, ar fi rămas pe loc şi 
ar fi insistat pentru o ridicare a vieţii oraşelor de unde sunt 
originari, atunci încetul cu încetul s'ar fi realizat îmbună- 
tăţiri reale şi exodul acesta n'ar mai fi fost necesar. 

c) In al treilea rând excesul unei centralizări, împinsă 
uneori până la absurd, descuraja şi frâna chiar pe cei mai 
entuziaşti edili. De câte ori n'am aflat că pentru a se obţine 
autorizarea reparării unui pod dintr'un judeţ, de pildă, care 
suferise o stricăciune importantă, treceau luni până se reu- 
neau toate aprobările necesare, interval în care populaţia tre- 
buia să treacă prin apă, dacă avea nevoe să circule.
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Noua lege administrativă concepută după ample studii 
ale nevoilor locale şi ale legislaţiei contimporane din alte: 
ţări ca Italia, Jugoslavia, Polonia, Franţa, Ungaria, constitue. 
o bază serioasă şi puternică peniru refacerea noastră. 

Ea este condusă de următoarele principii diriguitoare: 
1) Scoate politicul din administraţie, utilizând cadre: 

stabile recrutate după criterii obiective de studii şi pregătire. 
administrativă. 

2) Aplică descentralizarea, 
3) Sistematizează întreprinderile comunale, 
4) Fixează planuri de lucrări, ţinând cont de posibili- 

tăţile imediate şi de o desfăşurare în timp în spirit de con- 
tinuitate şi 

5) Crează entităţi noui geografice și politice, ținuturile, 
cari constituesc unităţi reale economice ce se vor desvolta. 
în chip natural. 

In adevăr, politica nu mai are ce căuta în administraţia 
locală. Țara a fost împărţită în zece ținuturi și anume: Ol, 
(compus din şase judeţe: Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Ro- 
manaţi şi Olt) cu reşedinţa la Craiova, Bucegi (compus din 
zece judeţe: Ilfov, Teleorman, Argeş, Muşcel, Dâmboviţa, 
Vlașca, Prahova, Buzău, Braşov şi Trei Scaune), cu 
reşedinţa la București; Marea, (compus din 4 judeţe: Con-. 
stanța, Ialomiţa, Durostor şi Caliacra), Dunărea de Jos (com- 
pus din 10 judeţe: Covurlui, Brăila, Tulcea, Ismail, Cahul, 
Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna şi Râmnicu-Sărat) cu reşedinţa 
Galaţi, Nistru (compus din patru judeţe: Lăpuşna, Orhei, 
Tighina şi Cetatea Albă) cu reşedinţa la Chişinău, Prur 
(compus din 9 judeţe: Iaşi, Bacău, Neamţ, Baia, Botoşani, 
Bălţi, Soroca, Vaslui şi Roman), cu reședința la laşi, Su-. 
ceava (compus din 7 judeţe: Cernăuţi, Hotin, Storojineţ, Ră- 
dăuţi, Câmpulung, Suceava şi Dorohoi) cu reşedinţa la Cer- 
năuţi, Mureş (compus din 9 judeţe: Alba, Turda, Mureş, Ciuc, 
Odorhei, Făgăraș, Târnava Mare, Târnava Mică şi Sibiu) cu:
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reşedinţa la Alba Iulia, Someș (compus din 7 judeţe: Cluj, 
Bihor, Someş, Sălaş, Satu-Mare, Maramureş şi Năsăud), cu 
reşedinţa la Cluj şi Timiş (compus din 5 judeţe:  Timiş- 
Torontal, Arad, Caraș, Severin şi Hunedoara), cu reşedinţa 
la Timişoara. 

Ţinutul este împărţit în judeţe, plăşi şi comune. Perso- 
nalitate juridică au numai ţinuturile şi comunele: judeţul și 
plasa sunt simple subdiviziuni administrative. 

Ținutul este condus de un rezident regal, numit pe şase 
ani. E] este reprezentantul guvernului şi administratorul ţi- 
nutului. Pe lângă el toate Ministerele vor avea servicii Jes- 
centralizate la reşedinţa sa, afară de cele de justiţie, apărare 
naţională, externe, şi de stabilimentele de învățământ supe- 
rior, regiile publice, autonome şi întreprinderile comerciale. 
EI este ajutat de un secretar general care este funcţionar de 
carieră. Pe lângă el funcţionează un consiliu al ținutului. for- 
mat din membri aleși și de drept. Cei aleși sunt aleşi de con- 
siliile comunale din ţinut şi de camerile de agricultură, co- 
mer și industrie și muncă din ţinut pe şase ani. Cei de drept 
sunt: rectorul Universităţii sau directorul cel mai vechiu al 
școlii celei de grad mai superior, inginerul de Stat cel mai 
vechiu în grad şi cel mai superior, medicul de Stat (eventual 
și profesorul de igienă unde sunt facultăţi de medicină) ce] 
mai vechiu şi cel mai înalt în grad, inginerul agronom şi in- 
ginerul silvic, cel mai vechiu şi cel mai înalt în grad, preşe- 
dintele societăţii de asistenţă socială al celei mai importante 
și mai vechi din ţinut, conducătorul Căminului Cultural, 
însărcinat cu serviciul social obligator și inspectorul din ţinut 
al Străjii Ţării. Consiliul ținutului are drept principală me- 
nire supravegherea situaţiei financiare a ținutului. El crează 
veniturile în conformitate cu legile în vigoare, votează bu- 
getul şi tranşează orice mari operaţiuni financiare: împru- 
muturi, înstrăinări, cumpărări, concesiuni, etc., când trec de 
a 20-a parte din bugetul veniturilor ordinare. Intmun ase- 

.
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menea ţinut, alcătuit astfel ca să fie o regiune naturală, se 
fac importante economii de regie prin concentrare şi se poate 
urmări un program de lucrări vaste pe un timp îndelungat. 

Prefectul este funcţionar de carieră. EI reprezintă în 
judeţ guvernul şi ministerul de interne. Şi pretorul, conducă- 
torul plăşii şi notarul, funcţionarul permanent al comunei ru- 
rale, sunt funcţionari de carieră, 

A doua personalitate juridică importantă după ţinut, 
este Comuna. Ea e condusă de un primar numit de puterea 
centrală, pe termen de şase ani. 

Întreprinderilor comunale li sa asigurat acum o admi- 
nistraţie unitară, şi un serios control. Serviciile municipale 
sau urbane de apă, lumină, transport în comun au o admi- 
nistraţie separată cu un buget special, veniturile lor rămâ- 
nând afectate întreprinderii. Astfel se poate întocmi un pro- 
gram de înzestrare şi ameliorare. Pentru comunele mici s'a 
admis posibilitatea de concentrare intercomunală favorabilă 
Întreprinderilor comunale, cari își pot astfel raționaliza chel- 
tuelile mai bine. S'a creat un consiliu superior al exploatări- 
lor comunale și o direcţie technică în minister, pentru a se 
stabili norme unitare de lucru. Se vor întocmi două feluri de 
planuri ale comunelor: 

a) Unul general de aliniere şi nivelment şi 
b) Unul de sistematizare, înfrumusețare şi extindere. 
Planuri de lucrări mari realizabile în epoci îndelun- 

gate, pe zece ani de pildă, și planuri de imediată aplicare, 
pe primii doi ani, cari vin, sunt în studiu, 

S'a creat responsabilitatea civilă a primarului pentru 
daunele cauzate administraţiei sau particularilor, 

Pe lângă primar, s'a înfiinţat ca organ principal un 
consiliu comunal restrâns, compus din membri aleși și de 
drept. Cei aleşi sunt trei la comunele rurale, cinci în comune



4l 

urbane nereşedinţe de judeţ, şapte în comunele urbane, re- 
şedinţe de judeţ și 12 în Municipiu. Mandatul lor e pe şase 
ani. Cei de drept în comunele rurale sunt: preotul ortodox 
cel mai vechiu din sat, şi cel mai vechiu diriginte al școalei 
primare. E singura dată când cariera de preot sau învăţător 
e compatibilă cu o funcţiune administrativă sub imperiul ac- 
tualei legi, în consiliile comunale. In comunele urbane sunt 
membri de drept: directorul cel mai vechiu al şcoalei de 
gradul cel mai înalt, cel mai vechiu reprezentant al biseri- 
cei ortodoxe, medicul şi veterinarul, cei mai înalţi în grad 
şi cei mai vechi, directorul Căminului cultural, însărcinat cu 
serviciul social obligator şi primarii comunelor suburbane, — 
cari iau parte când se hotărăsc probleme privind comuna lor. 
Ca şi Consiliul ținutului, cel comunal are ca principală a- 
tribuţiune supravegherea situaţiei financiare a Comunei. El 
crează veniturile în limitele legale, votează bugetul, aprobă 
împrumuturi și orice înstrăinări, cumpărări, concesiuni, etc. 
ce întrec a 20-a parte din bugetul veniturilor ordinare ale 
Comunei. 

Interesele minoritarilor au fost respectate, căci s'a pre- 
văzut că, în comunele, unde majoritatea populaţiei aparţine 
unei minorităţi etnice, primarul va fi numit din sânul ei; 
de asemenea membrii consiliului de altă origină etnică pot să 
se exprime în limba lor maternă (art. 41). Când e vorba de 
participarea în consiliile comunale a membrilor de drept şi 
amume a preotului ortodox, dacă majoritatea cetățenilor din- 
tr'o comună, aparţin altui cult, atunci va face parte din con- 
siliu şi cel mai vechiu preot al cultului majoritar al mino- 
rităţii etnice (art. 25 al. a şi 26 al. b). 

În rezumat, noua lege administrativă a creat cadre sta: 
bile în administraţie, recrutate dintre personalitățile cele mai 
de seamă din localitate, respectând ierarhia administrativă, 
cadre ce vor putea lucra în spirit gospodăresc de continuitate 
şi de independenţă.
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Politicul a fost îndepărtat, descentralizarea realizată. 
O gestiune sănătoasă se poate uşor  desvolta în lumina. 

noilor principii. 

Instrumentul a fost creat. Trebue numai ca cei însăr-. 
cinaţi cu nouile atribuţiuni să-și facă datoria cu tragere de 
inimă şi conştiinciozitate, pentru ca în curând faţa Ţării să: 
fie schimbată radical. 

Deblocarea cadrelor 

De circa un an și mai bine, prin noui măsuri  legis-- 
lative, suspendându-se Statutul funcţionarilor, s'au modificat 
numeroase legi: de organizare a Justiţiei, de înaintări în ar- 
mată, de pensionări în învăţământul superior, secundar și 
primar, măsuri care au avut drept rezultat profunde prime-. 
niri în rândurile aparatului de Stat în toate direcţiile. Nu pu- 
tem să le analizăm în detaliu, deoarece am încărca lucrarea 
cu prea multe date. Constatăm numai efectele generale ale a- 
cestui ansamblu de măsuri şi anume ele au tins convergent 
la o pensionare a mai tuturor funcţionarilor ajunşi în jurul 
vârstei de 60 de ani. Aceasta a determinat o întinerire a tu-. 
turor cadrelor, reamintind unul din discursurile M, S. Rege- 
lui. în care M. S$. menţiona încă de mai multă vreme nevoia. 
de a Se vedea înconjurat în posturile de comandă de «gene- 
raţia Say». 

Această întinerire pe deoparte, călăuzită în cazurile im-- 
portante de valoarea personală necontestată a celor aleşi, ca 
de pildă desemnarea primului preşedinte al Inaltei Curţi de 
casaţie d. Andrei Rădulescu, a ridicat nivelul şi prestigiul or- 
ganelor Siatului dela o zi la alta. 

S'a terminat în fine cu epoca, când anumiţi funcţionari 
credeau că slujba a fost înfiinţată pentru ei și făceau tot ce: 
le trecea prin cap, bătându-și joc de interesele populaţiei, 
arbitrarul instaurându-se în principiu general diriguitor. Erau:
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Ministere, ca cel al Instrucţiei de pildă, unde câţiva directori 
terorizau întregul corp profesoral al învăţământului primar 
şi adesea şi secundar. Favoritismul, nepotismul şi bacşişul 
tronau, devenind chiar «un obicei al pământului», ceeace 
contribuia la scoborârea nivelului general al autorităţii Sta- 
talui până aproape de zero. 

O schimbare a mentalităţii nu e posibilă cu aceiaşi oameni. 
nărăviţi în rele, dominați de rutina nepăsării şi a bunului 
plac. De aceia, aceste primeniri au fost primite foarte favo- 
rabil de opinia publică, care vedea inaugurată astfel o eră 
nouă. 

„i 
Concepţia ce domină acum Corpul funcţionăresc de azi 

e inspirată de deviza devenită dogmă «toujours mieux ser- 
vir>. Cu puteri virile, cu energia caracteristică maturității, cu 
un control eficace prevăzut de noua structură legislativă la 
adăpostul stabilităţii şi al independenţii, călăuziţi de muncă 
şi de ultimele cercetări, titularii actuali ai posturilor de co- 
mandă în Stat, vor trebui să ridice România în scurtă vreme 
la nivelul ce-l merită. 

Pacificarea Spiritelor 

Prin dispariţia partidelor politice, a căror funcţionare: 
este interzisă dela 30 Martie 1938 —, prin deblocarea cadrelor 
administrative de unele elemente dăunătoare, s'a limpezit sim- 
țitor ambianța înconjurătoare, înlăturându-se pricinile mari 
de vrajbă. Dar numai atât nu era suficient. Trebuiau prin. 
exemple şi acţiunea energică scoşi din viaţa publică aceia ce 
în ultima vreme întrebuințau drept armă politică intimidarea 
şi teroarea. E vorba de garda de fer, dizolvată în formă şi 
reconstituită în fond, puţin în urmă, în partidul «Totul pen.-. 
tru Țară», care prin violenţă voia să se impună la cârma 
ţării, 

Nu încerc să fac istoricul formărei acestui partid cum:
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n'am făcut-o pentru nici un altul. In trecere trebue însă să 
adaug că iniţiatorul acestei mişcări, Corneliu Zelea Codreanu, 
a debutat în viaţa politică printr'o crimă, prin asasinarea 
prefectului de poliţie al oraşului Iași, Manciu. Pe aceiaşi linie 
au continuat partizanii acestui partid înscriind în activul lor 
asasinarea lui I. G. Duca şi a propriului lor partizan, ce se 
despărţise la un moment dat de ei, Mihail Stelescu. Au ur. 
mat tentativele de omor asupra d-lor: Traian Bratu, Ştefă- 
nescu-Goangă, colonel Cristescu şi alţii, încercând să înscău- 
neze astfel la noi practici teroriste, străine de sufetul şi at- 
mosfera românească. 

Cu multă energie ministerul de interne şi instanţele ju. 
decătoreşti şi-au făcut, acum, datoria, pedepsind cu străşni- 
cie pe turburătorii ordinei publice şi întrun timp, relativ 
destul de scurt, nici un an de zile, se poate constata că această 
mişcare a devenit inexistentă, spre liniştea ţării. Spiritele au 
fost pacificate şi îndrumate spre muncă constructivă prin- 
tr'un record de perseverenţă, energie şi pricepere. 

Frontul Renaşterii Naţionale 

La 16 Decembrie un grup de 49 de oameni politici, mi- 
niştri, foşti miniștri, membri ai Academiei Române, profesori 
universitari, militari destoinici s'au constituit întrun front 
totalitar, la care o imensă majoritate a oamenilor noştri po- 
litici, originari atât din vechiul regat cât şi din noile pro- 
vincii, reprezentând mai toate fostele partide au adcrat cu 
multă spontaneitate şi entuziasm. D-1 Al. Vaida Voevod, frun- 
taşul naţionalist bine cunoscut, întrebat, cu acest prilej, dacă 
ar primi un post de ministru plenipotenţiar, declara întrun 
interview recent, «că ar primi chiar să fie şi primar la Opleţ, 
în serviciul ţării». 

În această ordine de idei, un exemplu frumos l-a dat d-] 
George Tătărescu, primind însărcinarea de ambasador la 
Paris.
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Prin constituirea acestui «Front al Renaşterii  Naţio- 
oale», în care au intrat mai toate personalităţile de prim plan 
ale vieţii publice române, se va putea promova în toate pos- 
turile importante numai reprezentanţi ai elitei noastre inte- 
lectuale, nivelul conducătorilor și al întregii ţări sporind la 
o înălţime neatinsă încă până în prezent. 

Pentru prima oară M. S$. Regele Carol al II-lea va pu: 
tea desemna «the right man in the right place» peste tot. 
Națiunea Română în plenul ei, nu poate să nu fie recunos- 
cătoare Suveranului care a deschis acest nou drum de solida- 
ritate şi consolidare naţională, înlăturând ura, violenţa şi me- 
todele destructive ce înveninaseră atât de adânc viaţa pu- 
blică în trecutul apropiat. Sunt progrese și progrese. Această 
operă aşează pe Suveranul nostru în istoria lumii alături de 
marii reformatori ai secolului al XX-lea, ale căror minţi lu- 
minate conduc popoarele spre mai bine și mai frumos. 

Publicăm mai jos conferinţa d-lui Ministru Armand Că- 
linescu ţinută la Radio în seara de 11 Ianuarie 1239, care 
caracterizează perfect rostul şi misiunea «Frontului Renaş- 
terii Naţionale» : 

Rostul „Frontului Renaşterii Naţionale“ 

<Au trecut două săptămâni numai, de când prin lege s'a 
autorizat crearea unui organism politic şi deja peste trei mi- 
lioane şi jumătate de cetăţeni şi-au dat adeziunea lor la «Fron- 
tul Renaşterii Naţionale». Niciodată, în trecut, un regim de 
partid nu a întrunit jumătate cel puţin din aceste sufragii. 
Această constatare ne poate da măsura mişcării la care asistăm. 
De altă parte, adeziunile înregistrate azi constituesc a doua 
mare manifestaţie populară, după plebiscitul din Februarie 
trecut. În mai puţin de un an țara şi-a reînoit așa dar, în 
mod simplu dar hotărât, sentimentul ei.
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Semnifiraţia mişcării pentru F. R. N. 

Care este semnificaţia acestor manifestaţiuni ? 
Ce concluziuni se pot trage de aici ? 
Socotesc că din aceste împrejurări se pot înţelege două 

lucruri. Mai întâi, repudierea definitivă a vechiului regim 
politic în care am trăit şi „în al doilea rând dorinţa de a se 
desvolta o viaţă, nouă, pe alte temeiuri şi cu alte idealuri 
decât cele din trecut. 

Repudierea vechiului regim, - 
In adevăr, cine îl mai susţine astăzi? Nimeni! 
Cine îl mai regretă? Câţiva! Şi, ceeace este şi mai carac- 

teristic, această abandonare nu este numai rezultatul unei 
stări psihologice, ci este datorită îndeosebi unei analize ra- 
ţionale. 

Un trecut de amăgiri şi deziluzii 

Din clipa în care firul existenţei partidelor a fost curmat 
şi individul, desprins din obligaţiunile învechite, şi-a recăpă- tat libertatea de judecată, din clipa aceea el a înțeles aspectul 
amăgitor al stărilor trecute. Câteva reflexiuni vor ilustra acest 
proces şi vor întări acest raţionament. Astfel, rând pe rând, pariidele invocau odinioară voinţa naţională ca temei al drep- tului de a guverna. Dar mă întreb: Când această voinţă na- 
țională s'a exprimat ea cu sinceritate? Care consultare popu- lară în cei douăzeci de ani ai regimului de partid, nu a fost 
sgomotos contestată ? Cine îşi mai făcea iluzii asupra rostului 
acestei desbateri ? 

Se pretindea deasemenea că în parlament rezida toată 
forţa acțiunii de guvernare şi că independenţa lui de decizi. une constituia esenţa sistemului. Care parlament a avut însă realmente această virtute? Când a elaborat el o singură lege? Când a răsturnat un singur guvem? Cine nu-și aminteşte că
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Parlamentul era doar faţadă şi că în dosul lui era clubul care 
hotăra ? 

S'a pretins întotdeauna că legătura între partide şi ţară 
se făcea pe baza programelor. 

Trebuia dată iluziunea unor înalte preocupări ideolo- 
gice în acţiunea politică. Expunerea lor se oficia cu adevă- 
rată religiozitate. 

Nu contest utilitatea programelor ca linie generală de 
orientare pentru omul de Stat. Dar contest ca vreodată făgă- 
duelile din perioada electorală să fi fost înfăptuite la guvern. 

Şi dacă a existat un fenomen semnificativ în această pri- 
vinţă, apoi a fost unanimul scepticism al cetăţenilor în ce 
priveşte soarta programelor. 

Dealtminteri, ce sinceritate se putea presupune afişării 
lor, când, pentru atingerea unor obiective, se recurgea la so- 
lidarităţi echivoce? Socotesc că niciodată regimul democrat 
în România nu s'a autodiscreditat mai dureros, decât în De- 
cembrie 1937, când două partide diametral opuse ca concepţie 
politică, se prezentau aliate în faţa ţării. Ce putea să înţe- 
leagă ea atunci sub raportul ideologic? Ce reprezenta această 
înfăţişare ca onestitate politică? Care mai era spiritul ac- 
ţiunii? Cred că în acel ceas s'a decis soarta vechiului regim, 
condamnându-se iremediabil singur şi dând la iveală falsi- 
tatea şi inutilitatea lui. 

„Elanul sufletesc“ de tristă aducere aminte 

S'a invocat adesea ori elanul sufletesc pe care-l mani- 
festau partidele politice. Care elan? Dar nu l-am trăit cu 
toţii? Nu ştim că el se înteția în măsura în care la orizont 
se întrevedea o perspectivă de venire la putere, şi că se stingea 
îndată ce orizontul se întuneca? Iar în sânul aceluiaș partid. 
nu ştim oare că elanul individual era deslănțuit, când se ve- 
dea asigurat de un portofoliu, de un mandat sau de un post
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şi că acelaș elan dispărea, sau era gata să se deplaseze într'un 
club vecin, la prima decepţiune personală? Prin urmare, 
elan interesat, da; dar elan creator, aceasta nu prea am văzut 
în trecut. 

Partidele şi-au semnat singure actul de deces 

O ultimă legendă era acea a interesului general, pe care 
orice partid pretindea că îl reprezintă. Dar şi aceasta a fost 
repetat desminţită, fiindcă, oricând s'a făcut un apel la uni- 
unea generală, ea nu s'a putut realiza. De câte ori Suveranul 
Ţării, cu acea clară viziune a primejdiilor viitoare, cu acel 
simţ adânc de patriotică datorie, nu a chemat pe oamenii po- 
litici şi partidele la realitate ! 

Fără îndoială, în faţa istoriei Suveranul țării poate avea conștiința împăcată. 
Dar partidele politice, cum au răspuns ele? Ce simţă- 

minte şi ce preocupări le-au mânat? Desigur, nu interesele su- 
perioare și permanente ale Țării, ci acelea mărunte ale unor 
persoane. Acest adevăr era ilustrat de fenomenul cunoscut al 
fărămiţării partidelor. Motivul real şi adânc al înmulţirii lor, 
era tocmai ivirea ambiţiunilor personale, care se cereau sa- 
tisfăcute, 

Iar când jocul politic le aducea în locul de răspundere, 
începeau prin a distruge tot ceeace predecesorii realizaseră. 
Fiecare ţinea să se înscrie în istorie cu mica lui vanitate, fără 
a înţelege întârzierea ce aducea desvoltării normale a Țării. 

Dealtminteri, vechiul regim era caracterizat prin două 
note dominante: apelul la tot ceeace diviza, la tot ceeace îm- 
prăştia forţe, la tot ce adâncea urile şi apoi discreditarea re- 
ciprocă a oamenilor, micşorarea oricăror valori morale. 

Cine nu-şi aminteşte acea revărsare de patimi? Fiecare căuta să distrugă pe concurentul său, Nu mai exista respectul 
de părinte, nu mai exista dragostea de frate. Familiile se a-
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runcau, cu sadism, unele împotriva altora. Viaţa în sate era un adevărat infern. Şi aceasta se chema politică! 

Intre Sitaa Şi îimdivid 

Ce devenea Statul în această vreme? Statul, ca reprezen- 
tant al colectivităţii ca întrupare a intereselor permanente, ca 
forţă de apărare a Națiunii, în afară? Statul, în regimul lup- 
telor de partid „era fixat într*o atitudine de pasivitate. Toate 
legiuirile nu făceau decât să-i limiteze drepturile şi puterile, 
pentru a lăsa drumul liber tuturor manifestaţiunilor indivi. 
dului. 

Individul era așezat pe primul plan; satisfacerea lui era 
idealul în societate, Statul devenea subordonat. Dela un timp, 
pasivitatea lui s'a transformat într?o adevărată abdicare. 

Prin acţiunea partidelor, individul anarhic nu a mai cu- 
noscut control şi nici stăpânire; ideea de autoritate se pră- 
buşise. 

| 
Iată pentru ce spuneam că manifestarea populară de 

astăzi înseamnă mai întâiu repudierea vechiului regim. 

Semnificaţia adeziunilor la F.R.N. 

Dar ar fi o gravă eroare de psichologie, dacă ne-ar în- 
chipui că adeziunile pentru «Frontul Renaşterii Naţionale» 
au numai un înțeles negativ. Nu. Ele sunt totdeodată expre- 
siunea dorinţei vii de a se întări o viaţă cu totul nouă. Sunt 
revizuiri de conştiinţă care s'au făcut, Sunt năzuinţi construc- 
tive care se afirmă. Sunt idealuri de desvoltare naţională care 
se impun. Toate îşi vor găsi posibilităţile de manifestare şi 
realizare, prin intermediul unui sigur instrument politic.
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Ce este Frontul Renaşterii Naţionale 

Ce este acest «Front al Renașterii Naţionale»? 
Mai întâi, ţin să subliniez că este o formulă românească. 

Cine încearcă să găsească identitate cu vre-un regim străin, 
se înşală. Cine caută aici vre-o inspiraţiune de aiurea, nu o va 
afla. Pot exista unele detalii de formă asemănătoare, în ma- 

terie politică, mintea omenească nu a creeat nicăeri tipuri de 
originalitate perfectă. 

Dar ceeace este esenţial, fondul acestei mișcări politice 
este dela noi. Izvorul ei, sufletul şi scopurile ei, sunt proprii 
nouă şi nevoilor noastre, sunt româneşti. 

Dealtminteri, eu socotesc că prin această mişcare noi re- 

înviem astăzi o veche tradiţie românească. 

Să nu uităm că, în adevăr, în toate momentele grele po- 

porul nostru a ştiut să fie unit. Toate actele mari din istoria 

ţării au fost rezultatul unor eforturi comune. Mai mult chiar, 

ori de câte ori înaintaşii noştri realizau uniunea națională, ei 

încercau un sentiment de înălțare sufletească şi o manifestau 
cu o îndreptăţită mândrie. 

Aşa au făcut unirea dela 1859, aşa au făcut răsboiul in- 
dependenţei, așa au luptat la 1916. In aceste exemple ale 
trecutului trebue să găsim inspiraţiuni. Şi nu pot rezista ispi- 
tei, de a reaminti cuvintele rostite de unii mari bărbaţi de 
Stat ai României. 

Astfel, într'un moment istoric, Costache Rosetti spunea: 

«Dacă ne-am combătut uneori, lupta a fost în lucruri mici. 

Când a fost vorba de Națiune n/a fost român care să fie în 
diviziune, ci unitate. Nici o lovire nu poate să sfarme o na- 
țiune, oricât de mică, atunci când ea este unanimă. Şi una- 
nimă a fost şi va fi România, în toate ceasurile cele mari». 

Iată cum vorbea un adevărat bărbat de Stat. 

Iar cu 20 de ani în urmă într'alt moment istoric, în tim-



51 

pul marelui răsboi, iată ce admirabilă pildă de solidaritate 
şi de abnegaţiune dădea Take Ionescu : 

«Răsplata noastră, domnilor»? — spunea el — «Răsplată 
personală? Nici una. Istoria va uita până şi numele fiecăruia 
dintre noi. Dar istoria nu va uita că, strânși cu toţii de ne- 
voi, am avut nu numai bărbăţia de a crede în victorie şi de 
a spune: vom pieri dar nu vom dezarma; dar am avut şi bărbă- 
ţia să ne decapităm singuri, pentru generaţiile viitoare». 

Citesc aceste pagini, pentru ca să le compar cu jalnicele 
manifestări ale unor oameni politici din ziua de astăzi, cari 
îşi plimă paraponul în foi răspândite clandestin pela colțuri 
de stradă. Oare nu înţeleg ei grijile şi răspunderile ceasului 
de față? Nu simt ei trista poziţie în care se situiază, faţă de 
înălţătoarele pilde pe care ni le dau înaintaşii? Dacă nu le 
înţeleg ei, le înţelege în schimb Țara. Şi aceste singularizări 
nu pot şi nu vor împiedica mersul istoriei, 

Se reia tradiţia uniunii naţionale 

Noi reluăm aşa dar tradiţia uniunii naţionale. Şi mă gân- 
desc deasemenea la minunatul exemplu pe care ni l-a dat 
Ardealul. In momentul Unirii şi câtva timp după aceea, toţi 
fiii lui erau adunaţi într'un singur mănunchi, într”o singură 
forță politică. Ea se bucura de tot prestigiul, de tot elanul. 
Atunci, în adevăr, exista patriotică însuflețire, iar nu în urmă, când au apărut sciziunile; şi de câte ori nu am auzit pe bă- 
trânii ardeleni amintindu-și cu melancolie de epoca de glo- 
rie, când toţi erau însufleţiţi de idealurile superioare, iar nu măcinaţi de ambiţiunile personale. 

Prin urmare, diviziunea în partide nu a fost acolo un 
bine, nu a adus un folos, — ci dimpotrivă. Astăzi renaştera 
pretutindeni aceeaşi uniune naţională. Prin urmare, reintrăm 
în spiritul tradiţional al Ardealului.
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Coniucrarea cu minoritățile einice 

Am chemat şi am primit în «Frontul Renaşterii» şi mi- 

norităţile etnice conlocuitoare. Acest fapt nu trebuie să sur- 

prinda, ci el este menit să ilustreze şi concepţiunea politică 

şi spiritul propriu Românilor. 

Suntem desigur, un Stat Naţional. Pământul nostru este. 

un pământ românesc. Suntem cel mai vechi și cel dintâi popor 

care l-a ocupati, care l-a muncit și l-a fructificat. 

Dacă ulterior, unele regiuni au fost vremeluic supuse do- 

minaţiunilor streine, aduse de vitregia vremurilor, acestea nu 

au schimbat dreptul nostru fundamental, ci numai l-au încăl- 

- cat. Deasemenea, nu au putut schimba caracterul poporului 

român, care a stăruit necontenit cu fiinţa lui, cu limba lui na- 

ţională. Prin urmare, hotarul Statului Român este hotarul na- 

ţiunii române. El nu este trasat de vre-o convenţiune, el nu 

este atribuit de vre-un tratat. E] este indicat de istorie şi de 

drepturi naturale. Deaceea îl vom apăra cu ultima hotărâre, 

ca ps un patrimoniu sfânt. 

In hotarul nostru naţional, trăesc însă, din vremuri înde- 

părtate, şi cetăţeni de altă origină etnică. Este un fenomen 

care se întâlneşte în mai toate Statele. Cu aceşti cetățeni a- 

vem interese pe care le impun convieţuirea în acelaş Stat şi 

idealul de civilizaţie şi bună stare comună. 

Faţă de minoritățile etnice, noi am avut şi avem o po- 

litică foarte limpede. Mai întâi, pretindem că nicăeri mino- 

rităţile etnice nu s'au bucurat de un tratament mai bun ca 

cel din România. Care este acest tratament? 

Constituţia Ţării fixează principiul egalităţii desăvâr- 

şite în fața legii. Prin urmare, se recunosc aceleaşi drepturi 

politice şi, fireşte, aceleaşi garanţii legale, tuturor cetăţenilor.
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În acest cadru, minoritățile pot întrebuința limba pro- prie în religie, în presă, în reuniuni. Deasemenea, pot utiliza limba maternă în faţa autorităţilor administrative, cum şi, în anumite condiţii, în fața justiţiei. 
În ce priveşte desvoltarea culturală, le-am dat dreptul de a înfiinţa şcoli şi instituţiuni confesionale proprii și am in- trodus limba maternă ca limbă de predare în şcoli de Stat. Vor primi o parte echitabilă din sumele afectate în scop edu- cativ, religios şi de caritate. Pot exercita orice profesiune şi sunt admişi în funcțiunile publice. In fine minoritățile sunt 

reprezentate în Camerele profesionale şi în consiliile comu- nale, iar în localităţile în care o minoritate entică reprezintă 
un procent apreciabil din locuitori, poate avea, şi are deja în fapt, primar sau ajutor de primar. Iată definit, în conţinutul lui, cu preciziune, tratamentul acordat minorităţilor în Ro- mânia. Şi la stabilirea acestui regim a prezidat un sentiment 
de complectă sinceritate, Deaceea, nu numai am înscris norme echitabile în decrete, dar am veghiat şi veghem la aplicarea lor. O spun de aici, ca Ministru de Interne, responsabil, pen- tru ca să servească de îndreptar organelor mele de execuţie. 

Fireşte că acest tratament nu însemnează dispensarea mi- norităţilor dela deplina supunere faţă de toate legiuirile Ţării şi, evident, orice infracţiuni la aceste legiuiri atrag după ele sancţiuni, ca pentru orice cetățean român. 
Dar noi nu înţelegem să punem Ja îndoială loialitatea mi- norităţilor care locuesc în ţară. Deaceea, le chemăm la con- lucrare pe terenul politic, pentru promovarea intereselor su- perioare de Stat. 

Prin asigurarea unei administrații respectuoase de drep- turile tuturor, prin înlesnirea desvoltării economice şi spiri- tuale a oricărui cetăţean, prin ocrotirea cu echitate a tuturor intereselor, noi asigurăm legătura firească de Statul Român.
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Frontul Renaşterii Najionale reprezintă interesele: 

colective ale Siatului şi ale naţiuni: 

Iată în ce spirit se alipesc «Frontului» minoritățile et- 

nice. 

De altminteri, «Frontul Renaşterii Naţionale» nu este un 

partid politic în înţelesul vechiu al cuvânttului. EI este o miş- 

care. «Frontul» nu reprezintă interesele unui grup de per- 

soane sau ale unei clase sociale, ci el reprezintă interesele co- 

lective ale Statului şi ale naţiunii însăşi. 

Astfel fiind, se mai poate refugia în sânul acestui nou 

organism demagogia vechiului politicianism? Fireşte că nu. 

Se vor putea camufla aici solidarităţi interesate de persoane? 

Se vor putea încuraja ambiţiunile vreunei clientele? Desi- 

gur că nu. 

Cine îşi închipuie că se mai pot furişa, sub forme noui, 

deprinderi vechi se înşeală. Cine așteaptă aceasta, va avea o 
desamăgire. 

Desigur, vor milita în «Frontul Renaşterii» şi oameni cari 

au militat în partide. Aceasta este inevitabil. In definitiv, nu 
oamenii erau întotdeauna vinovaţi de viţiile regimului tre- 
cut, ci sistemul însuşi. 

Astăzi, aceşti oameni revin şi revenim cu toţii, după o re- 
vizuire de conştiinţă, după o adevărată purificare, întâlnin- 
du-ne pe un plan nou și dând contribuţia curată pentru sco- 
purile superioare ce se propun. 

Este o atmosferă nouă, este un suflet nou. 

Ce urmăreşte F.R. N. 

Ce urmăreşte «Frontul»? 

El urmăreşte repunerea Statului în drepturile lui, în 
rosturile lui fireşti. A acelui Stat care ne reprezintă pe toţi, 
care este expresiunea intereselor armonizate ale tuturor ce- 
tățenilor laolaltă. Acel Stat care a fost în realitate victima
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politicianismului. Care a trebuit să se închine umilit, sub pre- 
textul libertăţii individuale, în faţa oricărui interes egoist şi 
a oricărei manifestații desordonate. 

Acel Stat care abdicase până întratât încât slujitorii 
lui, miniştrii lui, pertractau cu infractorii, 

Ridicarea ideei de Stat, repunerea lui în drepturile fi- 
reşti nu însemnează însă numai refacerea autorităţii şi a pres- 
tigiului, ci însemnează mai mult, însemnează recunoașterea 
unor idealuri pe cari Statul are misiunea să le formuleze, şi 
este în drept să le impună în numele colectivităţii şi pentru 
folosul ei. Statul cel nou trebue să fie un factor viu, un fac- 
tor activ iar nu constrâns la pasivitatea de odinioară. Se pare 
că în trecut nu s'a înţeles îndeajuns că fără un Stat puternic 
care ocroteşte pe toţi, orice libertate, orice drept individual 
este de prisos, fiindcă se pierde și el în vâltoare. Aşa dar, 
promovarea intereselor generale ale colectivităţi, iată prima 
misiune a «Frontului Renaşterii Naţionale». 

Ideile de bază ale noului organism politic 

Cari sunt ideile lui, cari sunt directivele prin cari ajunge la îndeplinirea acestei misiuni? Este mai întâi ideea naţio- nală. Întărirea şi desvoltarea Națiunii atât sub raportul fizic, cât şi sub raportul moral, este o îndatorire esenţială. Rezis- tenţa în faţa oricărei ameninţări dinlăuntru sau din afară tre- bue să se sprijine pe solidaritatea tuturor. 

Sentimentul mândrie: și al demnităţii naţionale irebue să fie continu viu în acțiunea noastră 

A doua idee este respectul familiei ca celulă socială. In- dividul singur nu se poate susţine în realitate. El constitue o erezie. Individul nu poate fi conceput decât ca element so- cial aşezat în prim rând în familie. 
Ocrotirea familiei este de aceea un scop.



«Frontul Renaşterii Naţionale»:se reazimă apoi pe cre- 
dinţa creştină. Fiind îndeosebi o mişcare spirituală, el înţe- 
lege să dea vieţii un sens şi o valoare morală. Sentimentele 
religioase, prețuirea virtuţilor sunt elemente prin cari trebue 
să se formeze mentalitatea cetăţeanului de mâine. 

| În fine «Frontul Renaşterii Naţionale»» vede în muncă 
un factor care trebue să se bucure de o cinstire deosebită. - - 

Iată amintite numai câteva directive ideologice ale nou- 
lui organism politic. 

Elitele conducătoare 

In sânul «Frontului Renaşterii Naţionale» un rol înser- 
nat îl joacă elitele. Ele se desemnează printr'o serioasă şi 
„obiectivă selecţionare. | 

Pe ce temei şi după ce criterii se va determina această 
elită conducătoare? Fireşte nu mai poate fi vorba în viitor de 
aportul electoral al fiecăruia, de clientela de care dispune. 
Acest criteriu este astăzi şi perimat şi inutil. Selecţiunea se va 
face după valoarea personală apreciată în cadrul muncii pro- 
fesionale şi recunoscută ca atare. De sigur, acest sistem va 
aduce la suprafaţă şi elemente noui şi mai ales elemente ti- 
nere. Aceasta va contribui la imprimarea unui aspect de serio- 
zitate, de competenţă şi de dinamism acţiunii «Frontului Re- 
naşterii Naţionale». 

De ce însă o organizaţiune unică, de ce toate energiile să 
se manifeste într'un singur cadru? 

Explicaţiunea este foarte simplă şi formula se impune ca 
o concluzie logică şi imperioasă a însăşi genezei acestui 
«Front. 

In adevăr, el a izvorât ca o funcţiune biologică, aceea de 
a apăra Națiunea şi Statul. 

EI este manifestarea unui instinct de conservare a naţi- 
unii. De aceea el trebue să facă apel la uniune, nu la divi-
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ziune, el trebue să întărească autoritatea, nu să o împartă, el 

trebue să concentreze idealurile, nu să le împrăștie. 

Apărarea Patriei mai presus de orice 

  

Nu vreau să trezesc nedumeriri, nici să seamăn îngri-7 REGE 
jorări. Dimpotrivă, «Frontul Renaşterii Naţionale» trebue să 
se caracterizase şi se caracterizează prin optimism, prin încre- 
derea hotărîtă în destinul acestui neam şi în viitorul acestui 
Stat. Dar oricum, trebue să adaog că ne pot pândi şi primej- 
dii. Pentru ceasul acela oricât de îndepărtat l-am voi noi, 
trebue să fim pregătiţi, trebue să avem trezite toate energiile 
naţionale, trebue să recâştigăm în grabă timpul pierdut, 

Lozinca «Frontului Renașterii Naţionale» trebue să fie 
«apărarea Patriei». 

Este menirea generaţiunii noastre să asigurăm ceeace îna- 

intaşi au clădit cu atâtea jertfe. 

De aceea, în ceasul de faţă să uităm cu toţii orice ne-a 
despărţit în trecut, să fim împăcaţi, să ne înșiruim cu înflă- 
cărare într'un front unic, muncind necontenit pentru întări- 
rea ţării, să stăm strajă în jurul hotarelor ei şi să înconjurăm 
cu dragoste. Tronul şi pe cel mai înțelept şi cel mai patriot 
Suveran, pe care destinul ni L-a hărăzit, pe Majestatea Sa 

Regele Carol al II-lea».



CAP. VII. . 

Unificarea legislativă 

In 1938 s'a serbat douăzeci de ani, de când provinciile. 
Transilvania, Banatul, Bucovina şi Basarabia au cerut în adu- 
nările lor încorporarea la Statul Român. In tot acest inter- 
val de timp, din punct de vedere juridic au coexistat pe te- 
ritoriul Statului nostru diferite legiuiri, cum erau în vigoare 
în Vechiul Regat şi în nouile provincii codurile trecute îna- 
inte de alipire. Abia în cursul anului 1938 a fost unificat co- 
dul penal. Întrun discurs din toamna lui 1938, d-l ministru 
de Justiţie a anunţat în fine că în acest an vor fi terminate 
toate lucrările referitoare la unificarea legislativă şi anume 
până la finele lui 1938 au fost terminate modificările nece- 
sare adaptării procedurii penale cu noua Constituţie, de ase- 
menea a fost promulgat codul comercial. In acest an până la 
finele lunii Martie se prevede întocmirea noului Cod Civil 
și a Procedurii Civile, şi apoi în fine va fi terminat şi Codul 
Maritim. 

Această importantă operă a fost neglijată pân: în pre- 
zent de partidele politice ce au guvernat în aceşti douăzeci. 
de ani ţara noastră şi este terminată din îndemnul Suveranu- 
lui nostru acum, când epoca verbiajului și a făgăduelilor a 
trecut, inaugurându-se cu adevărat epoca faptelor şi a reali- 
zărilor pozitive de interes obştesc, 

 



CAP. VI. 

Organizarea tineretului 

Problema organizării tineretului a preocupat de mai bine 

de un sfert de veac pe M. S. Regele, de când era Principe şi 

apoi Principe Moştenitor.  Incepută mai întâiu pe tărâmul 

culturii fizice, ea a fost extinsă apoi și în domeniile cultural 

şi social, mărindu-i rolul până la a deveni un adevărat apos- 

tolat. 

Sportul 

Astfel, actul de naştere al Sportului s'a semnat la ]4 

Decembrie 1912, când a avut loc şedinţa constitutivă a comi- 

tetului central al Federaţiei Societăților de Sport din Ro- 

mânia, președinte activ fiind Regele Ferdinand Intregitorul, 

Creatorul României Mari, iar Secretar General A. S$. Princi- 

pele Carol. La acea epocă existau 5—6 societăţi de sport şi 

Principele se ocupa în deaproape cu ele, fiind preşedinte al 

mai multor comisiuni sportive de ciclism, atletism, etc. A ur- 

mat întreruperea datorită războiului dela 22 Iunie 1916, acti- 

vitatea fiind reluată sub preşidenţia A. $. Principele Moște- 

nitor la 13 Decembrie 1918. 

După războiu s'a realizat curând sub protecţia A. S. R. 

Principelui Moștenitor o colaborare fructuoasă între societă- 

țile existente din Regat şi cele din nouile Provincii. Sportul 

deveni o activitate de sine stătătoare, o profesiune ca oricare
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alta, nu numai o activitate complimentară ca până atunci. La 
10 Decembrie 1919 au fost numite diverse comisiuni pentru: 
atletism, foot-ball, rugby, tennis, scrimă, ciclism, tir, spor- 
turi de iarnă, înnot şi canotaj. Cu timpul aceste comisiuni 
s'au desvoltat astfel, încât fiecare din ele deveni la rândul lor 
câte o federaţie de societăţi sportive şi anume în 1929 Fede- 
raţia Societăților de Sport din România a trebuit să se trâns- 
forme în Uniunea F ederaţiilur de Sport din România. De 
atunci încoace Sportul la noi a făcut importante progrese în 
toate domeniile, Românii începând a conta ca forţe de viitor 
în mai multe ramuri. 

Lercetăşia 

Paralel cu desvoltarea sportivă, cea de educaţie fizică îşi 
făcea drum. Tot din iniţiativa şi sub protecţia A. S. R. Prin- 
cipelui Carol s'a născut şi desvoltat cercetăşia la noi. In 1913, 
șase ani după ce Generalul Robert Baden Powell înființă în 
Anglia cercetăşia Principele o introduse şi la noi. Debutul s'a 
făcut în patru centre, la Bucureşti, Sinaia, Braşov şi Blaj. 
Ea devine o şcoală a bărbăţiei. In 1914 se constitue Asociaţia 
Cercetașilor României. Mișcarea se întinde graţie imboldului 
venit de sus şi câştigă rândurile tineretului și a numeroşi 
profesionişti intelectuali. Atât Regelui F erdinand, cât şi Prin- 
cipelui Carol Li se datoresc acest succes. În campania anului şcolar 1914/1915 cohortele cercetăşeşti se înfiinţează în mai 
tot cuprinsul ţării. La finele verii lui 1915 are loc o splen- 
didă excursie în Deltă, condusă de A. S. R. Principele Moş- 
tenitor, pentru recompensarea eforturilor cercetașilor, iar în 
Mai 1916 de Sf. Constantin cercetaşii sunt prezentaţi într'o 
frumoasă revistă în tabăra dela Şosea autorităţilor civile şi 
militare. 

Apoi urmează concursul lor, adesea eroic în serviciile 
auxiliare în timpul marelui război. La 1 Decembrie 1913 în
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cortegiul triumfal de înapoiere în Capitală, Regele Ferdinand. 

a dat drept recompensă cercetaşilor locul de onoare din frun- 

tea lui, şi apoi li s'au dat drept distincţiune «Crucea Come- 

morativă 1916—1918> şi «Medalia Victoria». După Unire, 

cercetăşia a continuat să se desvolte şi s'au constituit cohorte 
în toate centrele importante. 

Intre 1924—1929, ea a fost condusă de Fundaţia Cultu- 

rală «Principele Caroly devenind o secţiune a Fundaţiei. La 

1929 trece la Oficiul de Educaţie Fizică nou creat. 

__ In 1930 cercetăşia devine din nou independentă şi trece 

sub conducerea M. $. Regelui Carol al II-lea. Centrul diri- 

guitor devine Breaza. De atunci încoace au avut loc frumoase” 

manifestații de ansamblu ale cercetășiei denumite «Jam- 

boree», la cari au participat și numeroși delegaţi ai tineretu- 

lui din alte ţări. Acestea au avut loc în 1932 la Sibiu, în 

1934 la Mamaia şi în 1936 la Poiana Braşovului. 

Nașterea Sirăjeriei 

Din 1934 se pun bazele organizaţiei «Straja Ţării». 

Debutul l-a format o şcoală de experienţă din 1934 dela 

Breaza, unde a început a se cerceta o ridicare a nivelului ac- 

tual al vieţii dela ţară, utilizându-se serviciile corpului di- 

dactic şi ale tineretului. In 1935 s'au mai creat alte două cen- 

tre de experimentare: unul la Şendriceni—Dorohoi şi altul 

la Cluj. In campania lui 1935/1936 s'a înfiinţat și în Bucu- 

reşti un centru. În vara lui 1936 s'au creat alte două centre 

la Timişoara şi Sf. Gheorghe (Trei Scaune), cari au desvoltat 

o activitate interesantă în tot cursul verii. În Decembrie 1936 

se mai înființează un centru şi la Predeal. 

În aceste centre sunt iniţiaţi comandanții de străjeri cu 

activitatea ce trebue să o desfășoare prin numeroase cazuri 

practice şi rare conferinţe teoretice. In 1937 erau instruiți
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peste patru mii de comandanţi de străjeri şi străjeria era în 
fiinţă în treizeci de judeţe grupând peste 500.000 de tineri. 

Pentru o unificare a directivelor la 24 Ianuarie 1937 s'a 
contopit cercetăşia, de importaţie străină, cu Falanga Stră- 
jerilor şi Străjerelor, instituţie fundată la noi, care a devenit 
unica organizaţie însărcinată să se ocupe cu îndrumarea ti- 
neretului român. Tot în această mișcare se încadrează la 7 
Octombrie 1937 printrun Decret Lege şi Oficiul de Educaţie 
al Tineretului Român. 

Comandant Suprem este M. S. Regele înconjurat de un 
consiliu superior de îndrumare, din care fac parte: |. P. $. 
S. Patriarhul, Primul Ministru, Miniştrii: Educaţiei Naţio- 
nale, Apărării Naţionale, Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So- 
ciale şi de Finanţe, Comandantul Străjii Ţării, Administrato- 
rul Casei Școalelor şi a Culturii Poporului şi alte personali- 
tăţi desemnate de M. $. Regele. Acest consiliu dă directivee 
generale asupra activităţii de urmat, Compunerea lui ne arată 
marea atenţie ce s'a acordat acestei probleme atât de impor- 
tante, ce constitue educaţia tineretului. 

Intreaga mişcare sportivă reprezentată de organul cen- 
tral conducător «Uniunea Federaţiilor Sportive Române», 
precum şi toate federaţiile şi societăţile sportive din ţară, sunt 
conduse de Straja Țării. 

Tineretul de ambe sexe este obligat să facă parte din 
următoarele organizaţiuni 

Falanga Străjerilor, ce cuprinde băeţii dela 7—18 ani. 
Falanga Străjerelor, ce cuprinde fetele dela 7—21 ani. 
Vechile asociaţii creştine, asociaţiile de cultură şi gim- 

nastică din provinciile Alipite ca şi din vechiul Regat sunt 
subordonate Străjii Țării. 

Succesul Străjii depinde de organizaţia celulei, prima 
formaţie ierarhică a ei. Celula e formată din şase străjeri ce 
constitue împreună un cuib. Trei până la şase cuiburi for. 
-mează o grupă, iar șase până la cincisprezece grupe o centu-
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rie. Două sau mai multe centurii alcătuese un stol, care a- 
pare ca prima unitate administrativă. Stolurile dintr'o loca- 
litate formează o cohortă, iar toate cohortele dintr'un judeţ 
o legiune, şi toate legiunile alcătuesc cele două Falange de 
străjeri și străjeriţe. 

In programul său Straja a dat o mare atenţie învăţături- 
lor bisericeşti. O a doua preocupare o constitue cultul tra- 
diţiei, faptele eroilor, patria, drapelul, M. S. Regele, ce sunt 
simbolurile cele mai sfinte ce trebuesc cultivate. De asemenea 
Straja urmăreşte să desvolte formarea caracterului, cultul 
onoarei, camaraderia, munca, respectul de autorităţile con- 

stituite, disciplina. 

Totuşi dacă organizarea ei este asemănătoare cu cea mi- 

litară în formă, adesea, în fond ea nu urmăreşte decât des- 

voltarea — fizicului şi sufletului, şi nu are nici un amestec 

cu întrebuinţarea vreunei arme de foc, care formează nota 

caracteristică a instrucţiunii militare. 

Straja Ţării s'a integrat în viaţa şcolară a tineretului 
nostru, umplând un mare gol ce exista până acuma și care 
în aceste timpuri grele, când familia e departe de a mai forma 

o celulă închisă și bine supraveghiată de conducătorii ei, a 

rezolvat greaua problemă a formării caracterului, sufletului 

şi fizicului tineretului român, dându-i paralel cu şcoala o 

mai complectă pregătire pentru viaţă. 

Pentru stimularea energiilor Straja Țării a fost dotată 

cu următoarele decoraţiuni proprii: | 

a) «Pro virtute», o clasă, pentru faptele de mare cu- 

raj, ordinul «Straja Țării», patru clase, ce se acordă coman- 

danţilor şi Ordinul şi Medalia «Meritul Cultural» peniru Stră- 

jerie, — toate conferite de M. S. Regele. 

b) Comandantul Străjii Ţării poate conferi: «Meritul 

„Străjeresc», trei clase, ce se acordă tuturor persoanelor ce
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au adus servicii Străjii şi Medalia «Straja Țării», trei clase, ce 
se conferă tineretului destoinic din Strajă, ce s'a distins prin 
fapte deosebite. 

Oficiul Universitar din Bucureşti 

Odată ajunşi la vârsta de 18 ani, când Straja Ţării | îşi 
termină activitatea, tineretul nostru nu este lăsat în voia soar- 
tei. Pe deoparte pentru cultura fizică el este îndrumat pe 
calea pregătirii premilitare, unde trece în afara exerciţiilor 
gimnastice, cu care era deja obișnuit, şi la mânuirea armelor 
de foc. Pe de alta, el începe universitatea dacă se dedică stu- 
diilor de învăţământ superior. În acest din urmă caz el va 
beneficia de serviciile noului oficiu Universitar, care a fost 
înființat în Capitală şi va fi extins probabil şi în celelalte 
centre universitare. Acest Oficiu are patru secţii: 

a) de informaţie şi documentare asupra vieţii universi- 
tare şi studențești din ţară şi străinătate. Aci se va putea pre- 
găti relaţiile internaţionale studențești, schimburile de cărţi, 
studenţi, etc. 

b) de asistenţă socială şi medicală a studenţilor, unde se 
vor acorda ajutoare, burse şi se va îngriji plasarea lor în ser- 
viciu. dacă sunt lipsiţi de mijloace, internarea lor la spitale 
şi sanatorii în caz de boală, înființarea de tabere la munte şi 
mare pentru cei debili, etc. 

c) de orientare profesională şi asistenţă psihologică, care 
va ajuta la îndrumarea studenţilor după aptitudini ţinându-se 
seamă și de statistica locurilor libere în diferitele profesiuni 
intelectuale, facilitându-le alegerea unei profesiuni cu şanse 
mai mari de reuşită în carieră. 

d) şi de educaţie fizică, turism, excursii ştiinţifice, care 
va colabora în strânsă unire cu Academia de Educaţie Fizică,
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formând echipe studenţeşti de sport, după modelul celor 
din străinătate (Oxford, Cambridge) ; aci se vor organiza ex- 
cursii în ţară şi străinătate în condițiuni cari să permită celor 
mai mulţi să participe. 

Activitatea acestui Oficiu este condusă de organele su- 
preme ale vieţii universitare şi anume: Senatul Universitar, 
Rectorul, preşedintele delegat de Senatul Universitar şi di- 
rectorul numit. Misiunea sa este extrem de utilă şi frumoasă 
şi Oficiul va umple un gol adânc resimţit până în prezent.



CAP. îX. , 

Ăctivitatea culturală 

Dacă observăm cu atenţie care este preocuparea de că- 
petenie adânc desvoltată la M. S$. Regele Carol al II-lea, se 
impune dintru început cea culturală. Deviza pe care o vrea 
tradusă în fapt Suveranul este: «Mai multă lumină». Din 
primele momente ale Domniei Sale a început în toată ţara o 
adevărată renaştere culturală, cărturarii au devenit mai apre- 
ciaţi în viaţa socială decât până atunci. Activitatea M. $. Re- 
gelui în acest domeniu este extrem de vastă şi acest unic su- 
biect ar ajunge să formeze cu prisosinţă obiectul unui studiu 
de analiză. Ne vom ocupa însă doar de marile capitole ale 
acestor multiple sforţări, permanente imbolduri către mai 
bine, mai aprofundat, mai frumos. 

Fundaţiile Regale 

Ctitori de neam s'au arătat membrii iluştri ai Dinastiei 
noastre. Incepând cu Carol I, Regele Independenţei Noastre, 

primul Rege s'a gândit să sprijine cultura naţională şi mânat 

de acest gând a înființat «Fundaţia Carol I» la 3 Mai 1891. 

Fa a fost inaugurată la 14 Martie 1895 cu un total de trei mii 

patru sute volume, devenind imediat cea mai importantă bi- 
bliotecă publică a ţării. Cu timpul numărul volumelor ei a 

crescut la peste 120.000 de exemplare importanţa ei menţi- 

nându-se. În timpul anului școlar 1935 de pildă, biblioteca
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acestei Fundaţii a fost frecventată de 74.927 de cititori, cari 

au consultat 93.259 volume. In afară de bibliotecă Fundaţia 

Carol I mai acordă burse şi subvenţii studenţilor meritoși. 

De asemenea Fundaţia are o sală de conferinţe, unde 

conferenţiari iluştri români şi străini au analizat cele mai va- 

riate subiecte ştiinţifice. Aci au avut loc acum câţiva ani in- 

teresante conferinţe ale Institutului Social Român, cari au 

constituit adevărate cercetări în domeniul Sociologiei, făcând 

să progreseze real cultura românească. 

Majestatea Sa Regele Carol II a extins activitatea acestei 

Fundaţii creind în 1935 secţia istorică și socială a Funda- 

ţiei, ce are drept scop publicarea de lucrări istorice privi- 

toare la poporul român: documente, ediţii critice de texte, 

monografii, opere de sinteză. 

Cea de a doua Fundaţie este «Fundaţia Principele Ca- 

rol», înfiinţată de actualul Rege de pe când era Principe. A. 

S$. R. Principele Carol luase iniţiativa creării acestei Fun- 

-daţii după ce se reîntorsese dintr'o călătorie în jurul lumii. 

Scopul ei fu din primul moment răspândirea culturii la sate. 

Dela vârsta de 25 de ani, 

Principele — A. S. era adânc preocupat de problema ridi- 

  atât avea pe vremea aceia 

ării satelor noastre, cari lăsau foarte mult de dorit. 

Satul constitue rezervorul nesecat de energie curat ro- 

mânească. El trebue îngrijit şi ridicat pentru a face pe ţă- 

ran să-i placă satul lui şi să nu se desrădăcineze plecând la 

oraş pentru a merge la fabrică, ceeace ar provoca o industria- 

lizare excesivă, determinând apoi o adevărată perturbare a 

vieţii noastre economice. Mirajul vieţii dela oraș trebue trans- 

plantat şi la ţară, mărind confortul şi ridicând standardul 

de viaţă atât de jos al ţăranului nostru la un nivel conform 

secolului al XX-lea pentru a împiedica exodul rural. 

Opera Suveranului nostru în acest domeniu trebue bi- 

necuvântată de milioanele de țărani români, pentru cari ma- 

rea majoritate a oamenilor noştri politici n'au făcut aproape
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nimic. Este adevărat că li s'a dat pământ, dar fără mijloacele- 
necesare a-l exploata cum trebue, atât din punct de vedere: 
financiar, cât şi din punct de vedere technic. Iar despre viaţa: 
lor nu s'a ocupat absolut nimeni, 

Au existat uneori doar rare iniţiative sporadice, Dar un: 
plan conştient, întins pe tot cuprinsul ţării, care să fie apli-. 
cat cu tenacitate, cu ferocitate chiar, n'a existat. Şi doar aci. 
stă temelia Statului nostru, Țăranii ne-au păstrat fiinţa noas- 
tră naţională, şi cei liberi şi cei asupriţi. Ei au apărat con- 
ştiinţa de neam, de credinţă, obiceiurile, limba română cu: 
îndărătnicie, cu răbdare, așteptând zile mai bune, când vor: 
puiea spune și arăta sus şi tare că sunt români. Şi Cel Atot-. 
puternic ne-a ajutat să ne vedem împlinit idealul naţional. 

Cu o viziune clară a necesităţilor viitorului, Suveranul 
nostru s'a preocupat de sat. Opera socială de până acum a 
Fundaţiei Principele Carol este din acest punct de vedere ex- 
trem de utilă. Familia, economia plugărească, igiena sanitară 
şi socială au fost aprofundate. Dela o activitate temporară 
estivală, Fundaţia a trecut în unele locuri la una permanentă. 
Celula ei care lucrează şi care va schimba faţa satelor noas-. 
tre, este «Căminul Cultural». Idealul pe care vrea Fundaţia: 
să-l atingă e de a creea în fiecare sat câte un cămin cultural. 
Atunci am ajunge a avea numai sate model. Acest ideal va fi 
însă greu de realizat, căci avem peste 15.000 de sate, dar s'a 
progresat totuşi frumos cu mijloace destul de restrânse. 

Căminele culturale activează în patru domenii: *) 

a) Cel al sănătăţii individuale și colective, propagandă 
sanitară, educaţie fizică, îmbunătăţiri şi înfrumuseţări edili- 
tare. 

b) Cel al muncii, educaţie agricolă în vederea unei cul- 
turi raționale, standardizate şi a unei desfaceri cooperatiste în 

  

1) Fundaţiile Culturale Regale din România, Bucureşti 1936.
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comun și a desvoltării apiculturei, horticulturii, viticulturii; 

industriei rurale, etc. 

c) cel al educaţiei morale şi religioase pentru desvolta- 

rea şi întărirea credinţei şi caracterului şi în fine 

d) cel al educaţiei intelectuale prin biblioteci publice. 

În această ordine de idei, Fundaţia susţine apariţia «Cărţii 

Satului» colecţie enciclopedică lunară, a revistei de popu- 

larizare lunare, «Căminul Cultural», a revistei săptămânale 

populare «Furnica» şi a «Cărţii Căminului Cultural», — un 

fel de ghiduri technice. Preţurile acestor publicaţii sunt mici 

pentru' a permite celor săraci să le poată cumpăra. 

Pentru a avea rezultate şi mai rapide şi mai temeinice 

exemplul influențând mai mult decât lectura şi vorba, Fun: 

daţia «Principele Carol» a început în 1935 să trimeată în 

câteva sate «echipe regale studenţeşti» compuse din studenţi 

în medicină, agronomie, litere, teologie, etc. cari să aplice pe 

teren în timpul verii, principiile Fundaţiei. Activitatea echi- 

pelor a fost întradevăr mai mult decât eficace. lată cifric a- 

ceste rezultate: 78.000 consultaţii medicale, 641 hectare ară- 

turi model, 6000 pomi stropiţi, 6000 consultaţii agricole, 11.000 

pomi altoiţi, 8000 consultaţii veterinare, 25.000 vaccinări, 

1.200 injecții, 1.500 operaţii, 117.000 metri de şanţ, 12.000 

metri de gard, 60.500 metri de şosea, 300 de poduri construite 

“din nou, 400 poduri reparate, trei grajduri comunale cons- 

truite, 38 de asociaţii ţărăneşti cooperative înființate, 1300 

lecţii practice de gospodărie, 224 lecţii de ţesătorie, 748 lecţii 

la domiciliu, 200 şezători țărănești, cinci şcoli noui înfiin- 

ţate, 42 cămine culturale create, 710 conferinţe ţinute, 4000 

de cărţi împărţite, 18 troițe ridicate după datina veche, 220 

predici rostite cu ocazia sărbătorilor. Bilanţul acesta vor- 

beşte dela sine. Majestatea Sa Regele a indicat personal pro- 

gramul de urmat în momentul plecării echipelor. Suveranul 

I-a controlat la lucru şi A examinat atent rezultatele, rămânând 

încântat de ele, astfel încât experienţa din acel ân dând de-
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plină satisfacţie s'a transformat apoi în program anual. A- 
cum plecarea echipelor regale studenţeşti la sate este un fe- 
nomen regulat anual și va deveni unul permanent în urma 
Decretului-Lege de funcţionare al «Serviciului Social», pe. 
care-l vom examina mai jos. 

Din punct de vedere cronologic urmează «F undaţia Fer-- 
dinand I», care a fost înfiinţată la laşi în Februarie 1926. 
Scopul Fundaţiei este pe deoparte încurajarea educaţiei 
culturale a tineretului şi a cercetărilor în domeniul fizicei şi 
a ştiinţelor naturale şi de a acorda ajutoare culturale fami- 
liilor de militari. Ea îndeplineşte la Iaşi rolul Fundaţiei Carol 
I dela Bucureşti şi pentru a reaminti că Iașul a fost Capitala 
Țării în timpul războiului Intregirii, în plus mai ocroteşte: 
copiii militarilor. Şi secţia de cercetări şi publicaţii s'a desvol- 
tat mult; acolo s'au tipărit lucrări importante, ca de pildă 
seria documentelor epocei lui Ştefan cel Mare, etc. Mai ales: 
cercetările istorice s'au aprofundat graţie acestei secțiuni a 
Fundaţiei Ferdinand 1. 

Cea de a patra Fundaţie înfiinţată a fost «Institutul de 
crecetări ştiinţifice Regele Carol II» din Cluj, în 1931, de: 
Suveranul nostru. Acestui Institut îi s'a alipit în urmă Ob- 
servatorul de Astronomie Fizică din Duboşarii Vechi (Basa- 
rabia). Institutul a fost creat ca o datorie de recunoştinţă faţă 
de înaintaşii noştri ardeleni, cari au luptat mult pentru cauza 
naţională. Activitatea Institutului este îndreptată pe tărâmul 
ştiinţelor pozitive şi experimentale, cu cele mai apropiate a- 
plicaţii technice. 

In 1933 fu creată de M. S. Regele «Fundaţia Carol IF 
pentru Literatură şi Arte», când s'a creat şi o «Uniune a Fun- 
daţiilor 'Regale». Fundaţia pentru Literatură şi Arte are drept 
scop de a sprijini activitatea literară. Ea a înfiinţat mai multe: 
colecţii și anume: 

1) Energia, pentru preamărirea faptelor eroice, 
2) Informativă, dicţionare, anuare, ghiduri,
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3) Artistică, studii referitoare la viaţa artiştilor români, 

4) A oraşelor, descrieri literare a orașelor noastre, 

5) Documentară, documente, memorii din trecutul ro- 

mânesc, 

6) Enciclopedică, lucrări de informaţii și popularizare 

ştiinţifică, 

1) A scriitorilor români, cu mai multe secţii: roman, 

nuvele, critici, poezii, colecţii complecte de scriitori, 

8) A traducerilor, din marii autori străini, clasici şi con: 

timporani, 

9) A filozofiei române, studii, essais-uri, 

10) şi a istoriei. 
Ca publicaţie periodică, Fundaţia pentru Literatură tipă- 

reşte lunar «Revista Fundațiilor Regale» în genul revistei 

«Des Deux Mondesy, care astăzi e cea mai bună revistă ro- 

mână. Această Fundaţie a luat iniţiativa înfiinţării «Săptă- 

mânii Cărţii», epocă care îmboldeşte marele public măcar o- 

dată pe an să se îndrepte spre cărţi și lucrări serioase. Me- 
nirea acestei Fundaţii este importantă şi grea în acelaş timp. 

Gustul cititului pentru studiu trebue să o mărturisim cu părere 

de rău, este foarte puţin răspândit. Marea majoritate a publi- 

cului cititor, se rezumă la lectura gazetelor și rareori a câtorva 

reviste şi opere literare de gust îndoelnic, lectură uşoară, ce 

nu îmbie la cugetare. Prea puţini dintre profesioniștii liberi 

se ţin la curent cu lucrările specialităţii lor, cu atât mai pu- 

ţin cu cultura generală. Citesc mult studenţii, unii profesori 

și scriitori, criticii și o mică parte a publicului cultivat, care 

câteodată o face numai din snobism. Pentru a da o idee exactă 

asupra adevăratei situaţii din acest punct de vedere, precizăm 

că, maximum de tiraj la lucrările literare ale marilor scrii- 
tori, în deosebi romane, trec rar de 10.000 de exemplare. Ma- 

joritatea studiilor nu ating 2—3000 de exemplare, afară de 

cursurile studenţeşti, iar lucrările de specialitate, cercetările 

se urcă foarte rar la 1090 de exemplare. Chiar lectura ușoară,
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cum ar fi gazetele, nu depăşesc cifra de 100.000 de. exem- 
plare. Aceasta pentru un Stat cu peste 19.000.000 locuitori. 
Se spune cu drept cuvânt, că cei «zece, cincisprezece mii de 
intelectuali» hotărăsc totul aci şi cifra este destul de reală: 

Sprijinul acordat deci de Suveran în acest domeniu, scrii- 
torilor, a fost o adevărată mană cerească. Atât direct, prin ti- 
părirea lucrărilor sau ajutoare, premii, cât şi indirect prin 
atenţia regală îndreptată asupra lor, diverse festivități, săptă- 
mâna cărţii, etc. Majestatea Sa Regele Carol II poate fi su- 
pranumit cu drept cuvânt Regele Culturii Române, iar în 
urma sprijinului mare acordat ţăranilor, Suveranul fiind pri- 
mul care s'a gândit serios să Le îmbunătăţească viaţa (prin 
opera Fundaţiei Principele Carol) și Regele "Țăranilor sau al 
Satului. EI şi-a înţeles rolul Său înalt de a consolida un Regat 
şi de a-l face să fie şi puternic, printr'o clasă de jos, mulţu- 
mită, sănătoasă şi cu stare, și printr'o clasă conducătoare lu- 
minată şi călăuzită de o educaţie la nivelul ultimelor cercetări 
ale ştiinţei, care prin sforțări unite să împrăştie pe tot cu: 
prinsul ţării sfaturi şi exemple roditoare. 

Domnia M. S. Regelui Carol al II-lea după opera poli- 
ticianistă din cei douăzeci de ani de după războiu ne apare 
azi ca o rază strălucitoare de soare pe un orizont întunecat, 

Serviciul social 

Recent a apărut cadrul legal în baza căruia va putea 
funcţiona în mod permanent acțiunea de ridicare a satelor 
noastre. Decretul Lege de organizare a Serviciului Social pre- 
cizează astfel scopul acestui serviciu: a pregăti şi conduce ti- 
nerii de ambe sexe absolvenţi ai tuturor categoriilor de şcoli 
(Universităţi, superioare sau speciale), în munca de reorga- 
nizare a satelor. 

Ca organ de execuţie se va crea de către Fundaţia Cul- 
turală Regală Principele Carol, care e însărcinată a aduce la
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îndeplinire dispoziţiile acestei legi, Cămine Culturale ce vor 

coordona toate activităţile conducând viaţa satului pe tot cu- 

prinsul ţării. Căminele culturale înființate până acum de Fun- 

daţie se vor încadra în noua organizare generală. Până în 

prezent Fundaţia Principele Carol a înfiinţat 2.187 cămine în 

toată ţara şi anume în Ținutul Olt 254, în Ţinutul Mării 129, 

în Ţinutul Dunărea de Jos 290, în Ţinutul Nistru 286, în 

"Ţinutul Suceava 159, în Ţinutul Bucegi 367, în Ţinutul Mu- 

reş 53, în Ținutul Someş 69 şi în Ținutul Timiş 11]. 

| Lucrările acestor Cămine vor fi îndrumate pe baza cer- 

cetărilor monografice ce se vor face de către Institutul de 

Cercetări Sociale nou creat în acest scop, în cadrul căruia se 

vor federaliza institutele publice şi private a căror activitate 

e în legătură cu aceste lucrări. 

De asemenea se vor organiza școli pentru educarea săte- 

nilor, orășenilor şi a tinerilor chemaţi la Serviciul Social 

pentru formarea personalului Căminelor Culturale. Elementul 

de bază al acestor Cămine îl vor forma studenţii universitari 

sau ai şcolilor superioare şi speciale, cari pentru a putea prac- 

tica profesiunea ce şi-au ales, vor trebui să presteze un sta- 

giu de un an la sate. Acest stagiu e obligator, fără el, elibe- 

rarea diplomei sau echivalarea diplomelor străine nu mai 

poate fi obținută şi nici vre-o numire în vre-o funcţie pu- 

blică nu mai poate fi acordată. 

Personalul funcţionăresc ce va fi delegat a lucra la acest 

serviciu va fi considerat că-și îndeplineşte funcțiunea sa în 
continuare. Lucrările se vor face treptat prin desemnarea de 
sate-modele în toate regiunile unde se vor îndrepta mai în- 
tâi metodic sforțările. 

Activitatea Serviciului Social este condusă de un consi- 
liu superior de îndrumare prezidat de M. S. Regele, în a că- 
rui compunere intră mai toţi miniştri importanţi de resort 

împreună cu primul ministru.
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Pentru prima oară la noi se durează şi pentru viaţa ru- 
rală o organizare temeinică de ansamblu, care nu se poate să. 
nu dea rezultate frumoase. Dacă celelalte reforme înfăptuite 
până acum au de scop în principal să ajute şi să uşureze o: 
funcţionare mai regulată şi mai eficace a aparatului de Stat, 
această reformă are drept scop să schimbe radical o stare îna-- 
poiată, o viaţă grea, ceeace va avea drept efect o mărire a 
potenţialului neamului nostru, pentru care sacrificiul ce se 
cere tineretului studios este pe deplin justificat. 

Până acum politicienii noştri se întreceau în promisiuni 
extraordinare în preajma alegerilor electorale, neîndeplinind 
apoi mai nimic din cele promise. 

Timpul vorbelor deșarte a trecut din fericire. Am ajuns 

la fapte, cari de data aceasta, vor spune mult mai mult decât 

vorbele de altă dată.



CAP. X. 

Activitatea economică 

Ca în toate domeniile, analizate până acum şi în acesta, 

noua stare politică dela noi a avut consecinţe fericite. 

In primul rând trebue să subliniem că. prin concentrarea 

asupra unei singure persoane a funcţiunilor de ministru al 

economiei naţionale și de guvernator al Băncii Naţionale, s'a 

asigurat o conducere unitară a întregei noastre politici eco: 

nomice şi o colaborare armonică a tuturor factorilor hotă- 

râtori. Noile măsuri legislative ca şi normele de reglementare: 

s'au elaborat întrun spirit şi cu o tendinţă de satisfacere cât 

mai largă a interesului general. In adevăr, în mai multe fe- 

luri s'a manifestat această solicitudine : 

a) s'au acordat prime agricultorilor pentru a susţine o: 

recoltă foarte bogată *) şi exportatorilor pentru a le stimula 

interesul, li s'au rezervat cote de încasări din preţurile oh- 

ţinute, direct în devize, lăsate la libera negociere. 

b) s'au menţinut cu sfinţenie toate angajamentele Sta- 

tului, atât vis-a-vis de furnizori, cât şi în ceeace priveşte da- 

toria publică internă şi externă. Ca o consecinţă naturală 

cursul rentelor a crescut mult în timpul din urmă. 

  

1) Recolta de grâu, de pildă, din 1938, este cu 30% superioară celei. 

din 1937 şi cu 90% mediei cincinale.
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c) s'au făcut multe comenzi de Stat, în vederea perfec. 
ţionării utilajului general, a echipărilor industriilor naţionale, 
a construirei de căi de comunicaţie, a mărirea parcului de 
vapoare, a construirei de imobile, stimulându-se mult activi- 
tatea economică prin aceasta. 

d) s'a susţinut cu energie o acţiune de eftenire a vieţii 
la articolele de primă neceșitate, 

e) s'au îndepărtat toate formalităţile ce îngreunau res- 
pectarea dispoziţiilor legale, ținându-se cont de interesul 
particularilor, introducându-se rapiditate în execuţie şi un me- 
canism automat ferit de intervenţii binevoitoare adesea in- 
teresate. 

„_£) s'au modificat convențiile economice în așa fel ca e- 
chilibrul să fie permanent urmărit pentru a nu avea balanţe 
deficitare, întrebuinţându-se des sistemul clearingului, mai 
ales în ţările cu valută slabă. | 

g) s'a restabilit încrederea graţie stabilităţii politice ac- 
tuale, factor psihologic de o mare importanţă pentru propă- 
şirea activităţilor economice. Această revenire a încrederii a 
determinat o reîntoarcere a capitalurilor retrase din Bănci şi 
dela Cassa naţională de economie şi cecuri poștale, ajungân- 
du-se în Iunie 1938, la o sporire cu peste 10% a totalului 

“ depunerilor faţă de aceiaş lună din 1937. 
h) creditul a reînviat făcând posibilă o circulaţie nor- 

mală a tuturor compartimentelor vieţii economice, 
i) bugetul a fost din nou echilibrat după scurta epocă de 

depresiune economică generală ce s'a produs între finele 
lunii Decembrie 1937 şi până la 10 Februarie 1938, ajungân- 
du-se la o acoperire maximă a evaluărilor în acest an, ceeace 
se poate ușor constata din următorul tablou comparativ:
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Procentul înca- 

  

Evaluările bugetare Incasări sărilor față de 
Exerciţiile pe şase luni pe 6 luni * evaluări 

1930 18.125.0 13.294.8 —29,0% 
1931 17.993.3 : 12.616.3 — 29,0% 
1932 14.311.3 1,562.3 —41,2% 
1933/34, 16.814.2 9,290.5 —44,1% 
1934/35 16.971.6 9.336.0 —44,9% 
1935/36 18.232.3 11.741.090 — 35,6% 
1936/37 12.887.4 11.895.7 — 1,1% 
1937/38 12.839.1 12.681.7 — 12% 
1938/39 14.925.0 15.231.2 — 2,1% 

" S'au lichidat numeroase arierate, de circa 650.000.000 
lei, s'a trecut la o înzestrare masivă a armatei, s'au sporit 
simţitor mijloacele de acţiune ale băncii de emisiune, avan- 
surile făcute pieţii de Banca Naţională, vis-a-vis de anul tre- 
cut, au crescut cu 25%, ceeace denotă cu prisosinţă o reală 
înviorare a vieţii economice. Fiscalitatea este severă, dar este 
necesară timpurilor grele prin cari trecem și nevoilor impe- 
rioase de înarmare ale armatei. 

In rezumat, activitatea economică internă a înregistrat o 
linie progresivă satisfăcătoare graţie actualei stabilităţi ani- 
mată de un spirit constructiv de continuitate, putând mai bine 
rezista tendinței deprimante externe, care devine din ce în 
ce mai apăsătoare.



CAP. XI. Ă 

Regimul minorităţilor 

România are în interiorul graniţelor sale importante mi- 
norităţi şi anume: unguri, germani, evrei, ruteni, bulgari, 
turci, tătari, ete. cari la un loc reprezintă circa 4.0000.000 de 
locuitori faţă de peste 14.500.000 cetăţeni de origină etnică 
românească. Aceste minorităţi trăesc în mijlocul nostru bucu- 
rându-se de un cadru juridic libertar şi de o notă dominantă 
a poporului român care e blând și tolerant, datorită poate unei 
structuri psihice formată în decursul veacurilor, când el în- 
suși pe alocuri a avut să sufere greutăţile jugului străin şi să-şi 
dea seama de cum trebue să se poarte la rândul său pentru 
a permite o desvoltare paşnică a tuturor cetăţenilor săi. Cum 
este vorba de regimul unor cetăţeni, e normal ca să anali- 
zăm această problemă în cadrul primei părţi a lucrării noas- 
tre, la politica internă, întrucât un Stat independent, cum 
este România, nu poate considera altfel această problemă, 
decât ca una de politică inteină. căci altfel se contravine 
prizicipiului egalităţii Statelor şi al suveranităţii naţionale. 

Din punct de vedere al textelor, cadrul juridic, al mi- 
norităţilor este reglementat de un tratat semnat împreună 
cu tratatele de pace la 9 Decembrie 1919, care e în vigoare. 
EI are următorul cuprins:
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Tratatul minorităţilor 

«Statele Unite ale Americii, Imperiul britanic, Franţa, 

<ltalia şi Japonia, principalele puteri aliate şi asociate, de o 

«parte, şi România de alta, 

<Socotind că în virtutea tratatelor pe cari principalele pu- 

-«teri aliate şi asociate le-au iscălit, însemnate sporiri terito- 

«riale au fost sau vor fi dobândite de Regatul României; 

«Ținând seamă că România din proprie voinţă doreşte 

«să dea garanţii sigure de libertate şi de dreptate tuturor lo- 

<cuitorilor vechiului Regat al României, cât şi acelora din 

teritoriile de curând dobândite, fără deosebire de rasă, 

«limbă sau religie a lor; 

<După o împreună sfătuire s'au învoit să închee pre- 

«zentul tratat şi au denumit în acest scop pe plenipotenţiarii 

<lor, sub rezerva de a-i putea înlocui în vederea semnăturii 

<şi anume (urmează numele plenipotenţiarilor), 

«Cari au convenit următoarele: 

Capitolul I 

«Art. 1. România se obligă ca prevederile cuprinse în 

«articolele 2 până la 8 din acest capitol să fie recunoscute 

«ca legi fundamentale, adică nici o lege, nici un regulament 

«şi nici un act oficial să nu vină în contrazicere sau în opo- 

-«ziţie cu aceste prevederi şi ca nici o lege, nici un regulament 

<şi nici un act oficial, să nu aibă precădere faţă de ele. 

«Art, 2. Guvernul român se obligă să acorde tuturor lo- 

«cuitorilor, fără deosebire de naștere, de naţionalitate, de 

«limbă, de rasă, sau de religie, deplina şi întreaga ocrotire a 

«vieţii şi a libertăţii lor. 

«Toţi locuitorii României vor avea dreptul la libera 

exercitare, pubică şi privată, a oricărei credinţe, religie sau



«confesiuni, a căror practică nu va fi contrarie cu ordinea 
«publică şi bunele moravuri. 

«Art. 3. Sub rezerva tratatelor mai jos arătate, România 
«recunoaşte ca supuşi români, de plin drept şi fără nici o 
«formalitate, orice persoană domiciliată, la data punerii în 
«vigoare a prezentului tratat, pe întreg teritoriul României, 
«inclusiv teritoriile ce i-au fost transferate prin tratatele de 
<pace, cu Austria şi Ungaria, sau teritoriile ce vor putea să-i 
<fie mai târziu transferate, afară de cazul când acea per- 
«soană s'ar putea folosi de o altă naţionalitate decât naţiona- 
«litatea austriacă sau ungară. 

«Cu toate acestea, supuşii austriaci sau unguri, în vârstă 
«de mai mult de 18 ani, vor avea facultatea, în condiţiunile 
«prevăzute prin zisele tratate, să opteze pentru orice altă na- 
<ţionalitate ce le-ar fi înlesnită. Opţiunea bărbatului va a- 
«trage pe aceia a femeii şi opţiunea părinţilor pe a copiilor 
«în vârstă de cel mult 18 ani. 

«Persoanele cari au exercitat dreptul de opţiune de mai 
«sus, vor trebui, în cele 12 luni ce vor urma, să-şi strămute 
«domiciliul în Statul pentru care vor fi optat. Ele vor fi li- 
«bere să-şi păstreze bunurile imobiliare ce au în cuprinsul 
«teritoriului român şi vor putea lua bunurile mobile de orice 
<fel. Pentru aceasta, nu li se va impune nici o taxă de 
<eșire. 

«Art. 4. România recunoaşte ca supuşi români de plin 
«drept şi fără nici o altă formalitate, persoanele de naţiona- 
<litate austriacă sau ungară, cari s'au născut pe teritoriile ce 
<sunt transferate României prin tratatele de pace cu Austria 
<şi Ungaria, sau cari vor putea să-i fie transferate mai târziu, 
«din părinţi cari au domiciliat acolo, cu toate 'că la data pu- 
<«nerii în vigoare a prezentului tratat, ele nu locuiau propriu 
&zis acolo. 

«Cu toate acestea, în cei doi ani cari vor urma după pu- 
«nerea în vigoare a prezentului tratat, aceste persoane vor
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“putea declara, înaintea autorităţilor române competente din 
«ţara lor de reşedinţă, că renunţă la naționalitatea română şi 
«din acel moment vor înceta de a mai fi socotite ca supuşi ro- 
«mâni. În privinţa aceasta, declaraţia bărbatului va avea va- 
«labilitate pentru soţie, iar cea a părinţilor pentru copii în 
«vârstă de cel mult 18 ani. 

«Art. 5. România se obligă să nu aducă nici o împiedi- 
«care exerciţiului dreptului de opţiune, prevăzut în tratatele 
<încheiate sau cari se vor încheia de puterile aliate şi asociate 
«cu Austria sau cu Ungaria şi cari tratate ar înlesni celor 
«interesaţi să dobândească sau nu naționalitatea română. 

<Art. 6. Naţionalitatea română va fi dobândită, de plin 
«drept, prin simplul fapt al naşterii pe teritoriul român, de 
“orice persoană care nu poate invoca vre-o altă naţionali- 
«tate de naştere. 

«Art. 7. România se obligă a recunoaşte ca supuși români 
«de plin drept şi fără nici o altă formalitate, pe evreii locuind 
<în toate teritoriile României și cari nu sar putea folosi de 
Dici o altă naţionalitate. 

«Art. 8. Toţi supușii români vor fi egali înaintea legii şi 
«se vor bucura de aceleaşi drepturi civile şi politice, fără deo- 
«sebire de rasă, de limbă sau de religie. R 

«Deosebirea de religie, de credinţă sau de confesiune va 
«trebui să nu-l atingă pe nici un supus român, în ceeace pri- 
<«veşte folosinţa drepturilor civile şi politice, în special la ad- 
«miterea în slujbe publice, funcțiuni şi onoruri sau în exer- 
“citarea diferitelor profesiuni şi industrii. 

«Nu se va orândui nici o limită împotriva. liberei între- 
«buinţări de către orice supus român a vreunei limbi oa- 
«recare, fie în relaţiile private sau de comerţ, fie în materie 
«de religie, de presă sau publicaţii de orice fel, fie, în sfârșit, 
«n adunările publice. 

«Cu toată stabilirea de către guvernul român a unei limbi 
«oficiale, se vor face potrivite înlesniri supușilor români de 

6
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«altă limbă decât cea română, la folosinţa limbei lor, fie oral, 
<fie în scris, înaintea tribunalelor. 

<Art. 9. Supuşii români aparţinând minorităţilor etnice, 
«de religie sau de limbă, se vor bucura de acelaş tratament 
«şi de aceleaşi garanţii de drept şi de fapt, ca şi ceilalţi su- 
<puşi români. Ei vor avea, anume, acelaș drept de a înfiinţa 
«de a conduce şi de a controla, pe propria cheltuială insti- 
<tuţii de binefacere, religioase sau sociale, şcoli şi alte ins- 
<tituţii de educaţie, cu dreptul de a întrebuința, nestinghe- 
rit, limba lor în instituţii şi de a-şi exercita liber religia. 

«Art. 10. In materie de învățământ public guvernul ro- 
<mân va acorda, în oraşele şi judeţele unde locueşte o pro- 
«porție însemnată de supuşi români, de altă limbă decât în 
«cea română, înlesniri potrivite pentru a garanta că în şcolile 
«primare, instrucţia să le fie dată, în propria lor limbă, copii- 
«lor acestor supuşi români. Această prevedere nu va împiedica 
<guvernul român să facă obligator învăţământul limbii _ro- 
«mâne în acele şcoli. In oraşele şi judeţele unde locueşte o pro- 
«porţie însemnată de supuşi români, aparţinând minorităţilor 
«etnice, de religie sau de limbă, se va asigura acestor mino- 
«rităţi o parte dreaptă la folosinţa şi împărţirea sumelor ce 
«s'ar atribui din fondurile publice prin bugetul Statului, bu- 
«getele municipale sau altele întrun scop de educaţie, de re- 
<ligie sau de asistenţă socială. 

«Art. 11. România consimte să dea, sub controlul Statu- 
<lui român, comunităţilor de secui şi saşi din Transilvania, 
<autonomia locală în ceeace priveşte chestiunile religioase şi 
«şcolare. | | 

«Art. 12. România consimte că, în măsura în care pre- 
«vederile articolelor precedente ating persoane aparţinând 
«minorităţilor de rasă, de religie sau de limbă, aceste preve- 
«deri constituesc obligaţii de interes internaţional şi vor fi 
«puse sub garanţia Societăţii Naţiunilor. Ele nu vor putea fi 
«modificate fără aprobarea majorităţii Consiliului Societăţii
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“Naţiunilor. Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, 
«Franţa, Italia şi Japonia se obligă să nu refuze aprobarea 
«lor la orice modificare a ziselor articole, care ar fi convenită | 
<în formă legală de o majoritate a Consiliului Societăţii Na- 
“<“ţiunilor. 

«România primește ca fiecare membru al Consiliului So- 
«cietăţii Naţiunilor să aibă dreptul de a atrage atenţia Con: 
«siliului la orice infracţiune sau primejdie de infracţiune faţă 
«cu vreuna din aceste obligaţii, iar Consiliul să poată lucra 
«în aşa fel şi să poată lua măsurile ce vor părea mai potri- 
«vite şi de folos, după împrejurări. 

«România mai primeşte ca în caz de divergență de pă- 
«reri asupra chestiunilor de drept sau de fapt privind aceste 
“articole, între guvernul român şi vreuna din principalele - 
<puteri aliate şi asociate sau oricare altă putere, membră în 
«Consiliul Societăţii Naţiunilor, această divergență să fie so: - 
'cotită ca un conflict de caracter internaţional potrivit prevede- 
«rilor art. 14 din pactul Societăţii Naţiunilor. România pri- 
«meşte ca orice conflict de acest fel să fie supus Curţii per- 
“«manente de justiţie internaţională dacă partea cealaltă ar- 
«cere-o. Decizia Curţii permanente va fi fără apel şi va avea 
“«aceiaş putere şi valoare ca o decizie dată în virtutea art. 13: 
<din pact». 

Tratatul mai are şi o a doua parte ce se referăila liber- 
tatea comerţului şi tranzitului. 

Asemenea tratate au mai semnat: Polonia, care de câtăva - 
vreme l-a denunţat, Cehoslovacia, Iugoslavia şi Grecia. Alte 
ţări au capitole în tratatele de pace referitoare la minorităţi 
ca: Austria, Bulgaria, Ungaria şi Turcia, iar altele au capi- 
tole în convenţii bilaterale, ca cea germană-polonă, cu privire 
la Silezia de Sus sau cea dintre Lituania, Anglia, Franţa, Ita- 
lia şi Japonia, referitoare la Memel, sau în fine declaraţii 
făcute înaintea Consiliului Societăţii Naţiunilor de: Albania, 
Estonia, Irakul, Letonia, Lituania, Finlanda. După cum ve-
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dem, aceste dispoziţiuni sunt aplicate în genere doar puterilor 
mai mici. 

România a mers mai departe introducând în legile sale: 
un regim legal intern foarte favorabil pentru minorităţi. In 
noua sa Constituţiune din 1938, România a recunoscut mino- 
rităţilor etnice prin legea sa fundamentală, în articolele 5 şi 
10 toate garanţiile de egalitate cu elementul dominant în Stat. 
Mai mult, nu se poate pretinde de nimeni. In plus, printr'un 
Decret-Lege din 4 Mai 1938 s'a înfiinţat un Comisariat ge- 
neral al minorităţilor, care prin atribuţiunile ce i s'au fixat. 
(la 3 August 1938), precizate în conformitate cu dispoziţiile 
Tratatului minorităţilor şi ale Constituţiei, s'a manifestat încă 
odată dorinţa legiuitorului român de a respecta cu sfinţenie: 
aplicarea faţă de minorităţi a principiului perfectei egalităţi. 
Acest Comisariat nou creat va urmări şi studia toate aspec- 
tele vieţii minoritare, referind ori de câte ori va fi necesară 
vre-o nouă măsură cu privire la culte, învăţământ, fundaţiuni, 
etc., având drept misiune de a îndruma unitar pe baza unei 
singure concepţii generice această problemă pe tot cuprinsul 
ţării, ţinându-se întotdeauna cont de ideea diriguitoare în a- 
ceastă materie, fixată de legiuitorul român, de a trata în 
mod egal pe toţi cetăţenii țării fără deosebire de origină etnică 
sau de credinţă religioasă. 

Activitatea Comisariatului sa dovedit fecundă, fiind a- 
nimată de cele mai bune intenţiuni, corespunzând în totul 
scopului pentru care a fost creat.



CAP. XII. ” 

M. S$. Regele Carol al II-lea 

Nu putem, în faja unui asemenea bilanţ bogat, să nu 
ne oprim să analizăm pe Cel căruia Li datorăm noua stare de 
lucruri. Aceste schimbări totale în legislaţia şi în structura 
administrativă a Statului Român, cari vor produce neîndoios 
şi o altă mentalitate, sunt datorite Suveranului nostru, care 
cu un simţ politic profund, a trecut în ceasul al doispreze- 
celea la cârmă, atunci când furtuna dihoniei şi a haosului 
bântuia ţara. Orice întârziere putea să ne fie fatală. 

Cu mult curaj, cu un spirit de iniţiativă foarte desvoltat, 
Luându-și răspunderea în faţa neamului şi a istoriei M. S$. 
Regele a schimbat faţa ţării. De atunci, nimic nu s'a făcut, nu 
se face sau nu se proectează fără avizul Său competent și în- 
tregitor. Graţie Lui, "Ţara noastră are în fine astăzi o linie de 
conduită, o concepţie unitară, un plan de ansamblu, ştim ce 
vrem și ce urmărim: consolidarea ţării. 

Demn urmaș al Dinastiei noastre, tânărul nostru Suve- 
ran a dat țării o nouă deviză şi un nou ritm. Deviza este «Îna- 
poi la muncă», de care avea atâta nevoe Remânia. Ritmul 
nou, vioi, a fost imprimat pretutindeni de «Generaţia Majes- 
tăţii Sale». Intinerirea cadrelor administrative cu oameni în 
puterea vârstei, cari posedă o experienţă bogată, dar cari mai 
sunt și posesorii unui elan şi unui entuziasm întreg, a permis 
răspândirea unei atmosfere de creaţie gospodărească, de în- 
credere sufletească, provocând o nouă ambianţă prevestitoare



86 

de mai bine pentru zorile de mâine. In timpurile grele: prin: 
cari trecem aveam nevoe de a galvanizare a potenţialului na- 
țiunei, de o însutire a sforţărilor pentru a ajunge mai repede: 
alături de cei mai pregătiţi pe scena mondială. 

Această minune a înfăptuit-o Majestatea Sa. Ca un Crai-- 
nic din basme, vestitor al unor noi vremi, Suveranul prin acea-. 
stă activitate S'a situat alături de marii ctitori ai Neamului 
Român, lângă cei mai mari Voevozi şi Regi, pe cari i-a avut. 

De atunci, neobosit, de dimineaţă până seară, adesea până. 
noaptea târziu, — se pare că ziua Sa de muncă ține 14 ore —, 
EI lucrează în cabinetul Său pentru progresul Țării. Armata, 
şcoala, politica externă, politica socială, cea economică, noile. 
construcţiuni, ridicarea vieţii dela țară, sunt o parte din ne- 
număratele probeme pe cari Le urmăreşte atent şi Le-a acor- 
dat toată atenţia Sa. EL este Conducătorul hărăzit de soartă 
Poporului român spre. binele țării noastre. In felul cum se: 
împărţiseră energiile creatoare la noi, în partide politice ce 
se duşmăneau şi se anihilau reciproc, nu mai era posibilă o. 
colaborare fructuoasă în vechile condițiuni. Un arbitru per- 
manent trebuia să vie să distrugă zăgazurile netrebnice ce îm-. 
piedicau forţele vii ale acestei țări să purceadă la o activitate: 
constructivă. Un: asemenea rol nu-l putea avea decât Suve- 
ranul. 

Charles Mauras în formule lapidare trasează astfel ro- 
lul Regalităţii: 

«Monarhia este simbolul responsabilităţii permanente. In 
„&regalitate sunt întrupate conştiinţa, memoria, raţiunea, vir- 
<tuţi umane reale, cu totul altceva decât jocul numerelor re- 
«prezentând majoritatea și minoritatea. Regalitatea este o pu- 
<tere neatârnată, singură capabilă să armonizeze energiile, să 
<le impună o conlucrare. 

«Regele cu guvernul Său guvernează, reprezentanța na- 
«ţională reprezintă. Numai acest sistem împiedică risipa de:
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«bani, de forţe şi confuzia atribuţiunilor. Autoritatea nu se 

«fabrică, ea este un dar al Cerului. 

«Regele judecă calitatea nu numărul. El apreciază măr- 

«turia, nu mulţimea martorilor. 

«Numai barbaria se încrede în soluţiile majorităţii nu- 
- «mărului...>. 

Poporul nostru n”avea nevoe de un simplu simbol, de un 

rege fantomă, care să continue să asigure preponderența mul- 

ţimii, mereu înșelată de promisiuni demagogice, incapabilă 

de a avea încă un discernământ conştient spre a putea deosebi 

ce e rău, de ce e bine, ce e adevărat, de ce e minciună, ci el 

avea nevoe de un Rege activ, care Să-i arate calea de urmat. 

Dotat cu un simţ profund al realităţilor, Suveranul nostru 

a păşit la reconstrucţia ţării. Atenţia Sa a fost atrasă în prim 

rând de nevoile armatei, fără de care existenţa noastră ca 

Stat ar fi primejduită. Inzestrarea ei formează obiectul unei 

preocupări permanente a Suveranului, pentru ca la nevoie să 

poată arăta că este prezentă în faţa dușmanului, oricine 

ar fi el. 

O deosebită grijă, cum am văzut mai sus, Şi-a manifes- 

_tat-o M. S. Regele faţă de viaţa sătenilor, pentru cari a în- 

fiinţat Serviciul Social obligator, care prin căminele culturale 

şi satele-model tinde să îmbunătăţească profund felul de viață 

al ţăranului. 

Cultura în genere şi educaţia tineretului au fost de ase- 

menea pe larg aprofundate. Din iniţiativa M. $. Regelui un 

nou imbold s'a dat cărţii, mulţi scriitori sunt sprijiniți, opere 

importante apar din ce în ce mai multe. Tineretul încadrat 

în Straja Ţării şi întrun învăţământ reorganizat, e îndrumat 

spre o viaţă constructivă şi folositoare binelui obştesc. Mulţi 

cărturari au supranumit pe Suveran Regele Culturii. Noi cre- 

dem faţă de multiplele Sale preocupări că singurul supranume 

ce trebue astăzi să I se acorde este acela de Consolidatorul,
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căci M. S$. Regele Carol al II-lea a consolidat România pe 
toate tărâmurile. 

Cu câtă grijă nu s'a preocupat Suveranul de nevoile reale 
ale agriculturii, atrăgând adesea atenţia forurilor competente 
că se fac prea multe studii teoretice în şcolile agronomice şi 
prea puţine practice. Dar nouile construcţii, sănătatea publică, 
au fost şi ele adânc studiate şi îmbunătăţite. Ne-ar trebui vo- 
lume să descriem tot ce s'a făcut în toate domeniile, din ini- țiativa şi sfatul M. $. Regelui în cei opt ani de domnie. 

Nu pot încheia acest capitol fără a menţiona frumosul 
exemplu pe care îl dă M. Ş. Regele de un Părinte model, atât . faţă de poporul Său, cât şi faţă de fiul Său, Marele Voevod 
Mihai, de a cărui educaţie se preocupă în mod permanent cu 
o dragoste nemărginită. Moştenitorul Tronului României va fi 
la rândul Său un Suveran demn de misiunea Sa, graţie acestei pregătiri minuţioase și atente, pe care o urmăreşte zi de zi Augustul Său Părinte. La căldura sufletului Său şi a unui neam întreg se plămădeşte demnul vlăstar al Dinastiei. 

Străinătatea a înţeles imensul rol pe care-l are Suveranul „nostru și L-a înconjurat cu o susținere morală unanimă. In ultimele sale călătorii la Londra, Paris, Bruxelles şi Berchtes- 
gaden, de pildă, primirea ce | s'a făcut ne-a arătat marele 
prestigiu de care Se bucură în lume şi admiraţia Ce o degajă 
din personalitatea Sa de Suveran născut. 

Ca român, doritor de un cât mai mare progres al ţării 
mele, nu pot dori decât ea Atotputernicul Să-L ajute şi Să-l 
lumineze calea Sa atât de grea pentru binele poporului nostru. 

* 

Numeroase discursuri a ținut Suveranul nostru. Vom da mai jos câteva fragmente pentru a evidenția concepția Sa clară, adânca cunoaştere a stărilor de lucruri din ţară, marea Sa competință în toate problemele de Stat, evidențiind că Majestatea Sa Regele Carol al II-lea este Primul Om Politic
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al României, nu numai prin rangul şi poziţia Sa, ci şi prin Per- 
sonalitatea Sa cu adevărat excepţională. 

Definirea rolului superior al Bisericei 

«Aşa cum în trecut, împrejurul Bisericei roia toată viaţa 
«naţională, astăzi Biserica trebue să sprijine tot ce este pro- 
«gres, tot ce ajută la întărirea şi propăşirea Patriei. Ea nu 
«trebue să rămână închisă ea însăşi, ea trebue să pătrundă 
<în viaţă, unde are de jucat marele rol de frâu moral şi de 
<îndrumătoare a credinţei. 

«Credinţa și Biserica nu sunt noţiuni din trecut, nu sunt 
«incompatibile cu progresul şi ştiinţa; ele sunt necesităţi ale 
«vieţii în orice timpuri şi în orice clipă, sunt sprijinitoare ale 

„progresului sănătos, sunt auxiliare ştiinţei. Nu există nici o 
«deosebire între cele ce citim în Biblie şi cele ce ne învaţă 
«ştiinţa. Totul este să pricepi ce citeşti în acea neîntrecută 
«carte a vieţii». 

Indrumarea studenţimei este astfe! preconizată 

«Poporul nostru este înzestrat cu o inteligenţă vie; această 
«fericită însuşire este o solidă temelie, pe care se pot clădi 
<atâtea lucruri frumoase şi folositoare societăţii. Dar ea nu 
«este suficientă spre a realiza progrese reale; ea trebue com- 
«plectată şi cu alte însușiri: muncă și disciplină. Fără aceste 
«două calităţi de primă necesitate nu există nici un progres 
<temeinic, nici o realizare cu adevărat utilă. Voi aci la Uni- 
<«versitate (din Iaşi), trebue să învăţaţi pe lângă ştiinţa pură 
<şi aplicarea celor două însuşiri. cele mai de căptetenie în 
<viaţă. Cine nu a învăţat să muncească, impunându-și o disci- 
<plină adesea rigidă şi cine nu a învăţat să asculte de cei mai 
<în vârstă sau mai mari în grad, nu va şti, când va ajunge la 
<postul de conducere, să poruncească și să îndrumeze pe alţii. 

«In România de astăzi este așa de mult de făcut, sunt
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-<încă atâtea de îndeplinit, încât fiecare, dela locul unde este 
«chemat, poate să desvolte o activitate rodnică şi de adevărată 
<utilitate obştească...» 

Importanța învățământului practic 

<«Aci (la Academia Agricolă din Cluj), ca şi în orice şcoală, 
«se culege o întreagă avuţie de cunoștințe, de mijloace; dar 
<acestea dacă nu se aplică acolo unde trebue, rămân sterpe, 
«sterpe pentru acei cari învaţă, sterpe pentru ţara întreagă. De 
<aceia, Aş fi mulțumit, şi Ar fi pentru Mine o deosebită bu: 
«curie, dacă pe lângă acei cari vin să studieze, pentru a 
<îndeplini apoi funcțiuni incontestabil necesare pentru pro- 
«păşirea acestei Ţări, Aş vedea venind în această înaltă insti- 
<tuţiune şi pe acei cari au un interes pur personal pentru 
«agricultură, dacă ar veni să înveţe aci şi proprietarii mari 
<și ţăranii şi cei cari mâine vor avea un petec de pământ». 

Rolul culturii 

«Este trist ca la un popor de 18.000.000 de suflete să se 
&găsească abia 5—6000 de cititori. 

«Aceasta arată clar ce enorm teren de muncă avem încă 
<înaintea noastră. Plecând dela o reorganizare a şcolii pri- 
«mare, trecând printr'o alcătuire rațională a învăţământului 
«şi a Universităţilor, să facem ca poporul nostru să prindă 
«mai mult interes pentru carte...» 

«Cultura noastră nu trebue să fie numai de import, ci 
«şi produsul acestui neam, sprijinită pe trecutul nostru şi pe 
<infinitele mijloace ale ţării, prelucrate cu mijloacele pe cari 
«irebue să ni le pună la îndemână minţile luminate, ori de 
«unde ar veni ele».
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Constatări asupra nevoilor țărănești 

«Din punct de vedere al locuinţei săteanului, constatăm, 

«că în cele mai multe locuri nu se deschide fereastra, deci 

«intri într'un aer îmbâcsit. 

«Prima noastră datorie (M. S. Se adresează echipelor 

«studenţeşti ale Fundaţiei Principele Carol ce plecau la sate 

<în 1934), este de a face să priceapă pe fiecare că aerul nu 

“este un duşman, ci este un prieten. De aceasta se leagă ches- 

«tiunea curăţeniei interioare a casei. 

«Sunt multe locuri, trebue să mărturisesc, unde. această 

- «curăţenie există. Dar nu peste tot și probabil nu acolo unde 
«veţi fi trimişi voi, pentru că tocmai de aceia sunteţi trimişi... 

<Trebue să înveţe săteanul cum se lucrează și cât se 

«lucrează, căci la noi el lucrează în timpul muncilor agricole 

«şi pe urmă, în cele mai multe locuri, în tot restul anului el 

«stă fără să mai facă nimic. Este un lucru care duce la tot 

«felul de păcate, contra acestui fapt va trebui luptat...>. 

+ 

* * 

Vibrante de emoție şi entuziasm sunt cuvintele regale, 

- când se referă la eroii noştri, cărora un adevărat cult a. în- 

ceput să le fie închinat în lumina tradiţiei şi la căldura re- 

cunoștinței obşteşti din imboldul Suveranului. 

A guverna este o mare ştiinţă, dar mai ales este o artă și 

avem marele noroc de a avea în aceste timpuri atât de grele 

un Suveran, care posedă arta de a guverna, ca un artist desă- 

vârşit, 

M. $. Regele Carol al II-lea prin activitatea Sa a trecut 
în istoria universală alături de marii reformatori ai secolului 

al XX-lea, nu numai în istoria României ca Salvator al ţării 

Sale.



CAP. XI, 

Colaboratorii M. S. Regelui 

Trebue să relevăm că alături de Suveran, s'au grupat 
pentru înfăptuirea nouilor reforme eminenţi reprezentanţi ai 
tuturor curentelor, oameni politici cu mare experienţă, cari 
şi-au dat mâna pentru prima oară în vederea unei activităţi 
constructive. 

Prima personalitate covârşitoare ce s'a alăturat M. S. 
Regelui „este I. P. $, S$. Patriarhul Ţării Miron Cristea, ce a adus Tronului preţiosul sprijin al Bisericii, ca în vremile de 
demult, când primejdii mari ameninjau Principatele, — Di- nastia şi Biserica au format un tot pentru salvarea Țării. 

Apoi s'au alăturat mai toţi foştii prim miniștri, d-nii: -G. G. Mironescu, primul ministru al Restauraţiei, dr. Anghe- lescu, creatorul zecilor de mii de şcoli pe tot cuprinsul Țării, 
Al. Vaida Voevod, inițiatorul primatului etnic, Al, Averescu, 
eroul dela Mărăşti, nemuritorul mareșal al României, N. Iorga, 
marele nostru savant, generalul Ar. Văitoianu, unul din co- 
mandanţii marelui război, C. Argetoianu, om politic de prim 
plan, adânc cunoscător al problemelor economice şi George 
Tătărescu, singurul prim ministru ce-a reușit să guverneze în 
ultima vreme țara până la expirarea mandatului său, guver- nare rodnică în spirit de continuitate. Aceste personalităţi au 
devenit consilieri regali, sprijinind noua activitate ce avea în vedere mai presus de toate satisfacerea interesului obştesc.
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Printre miniştri de resort trebue să menţionăm în prim 
rând pe d. Armand Călinescu, a cărui personalitate covârşi- 
toare a imprimat celor două departamente pe cari le conduce, 
celui de Interne şi celui al Educaţiei Naţionale, un ritm apo- 
litic, profesional, condus de criterii obiective, d-sa eviden- 
ţiindu-se ca o personalitate covârşitoare, având mari însuşiri 
de adevărată iniţiativă, curaj, competinţă și îndemânare. 

Alături de d-sa s'au distins în deosebi d-nii: Mitiţă Con- 
stantinescu, ministrul Economiei Naţionale şi guvernator al 
Băncii Naţionale, supranumit pe drept cuvânt conducătorul 
economic al României, Mircea Cancicov, ministrul bugetelor 
echilibrate, al unui leu sănătos şi al angajamentelor respectate: 
ale Statului, Grigore Gafencu, distinsul şi ponderatul ministru 

de externe, Iamandi, ministrul unificării legislative, ce deţine: 
portofoliul justiţiei, Ionescu-Siseşti, adâncul cunoscător al 
problemelor agrare, Mihail Ghelmegeanu, ministrul căilor de 
comunicaţie moderne, Mihail Ralea, ministrul Muncii, reor- 
ganizatorul Asigurărilor sociale şi creatorul organizaţiei 
«Muncă și Voe Bună», precum şi d-nii general Ciupercă, Paul 
Teodorescu şi dr. Marinescu, cari se străduesc să înzestreze 
armata şi ţara cu armele cele mai perfecţionate şi cu o higienă 
mai avansată. 

Alături de membrii guvernului, printre cari trebue să 
mai menţionăm pe d. general Gabriel Marinescu, care a or- 
ganizat o poliţie model în capitala ţării și pe d-l Eugen TIi- 
teanu, un energic şi activ conducător al propagandei naţio- 
nale, numeroase personalităţi colaborează activ împreună cu: 
Majestatea Sa. 

Dintre acestea, trebue subliniat rolul important ce-l de- 
ţine d-l ministru Dimitrie Gusti, ca conducător al Fundaţiei 
Principele Carol şi ca preşedinte al Serviciului Social, d-sa 
având în atribuţiile sale, greaua şi importanta problemă a re- 
organizării satelor noastre. Tot d-sa s'a preocupat în deosebi 
şi de prezentarea noastră în străinătate, unde, în calitate de
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Comisar general al Pavilionului României din Paris, dela Ex- 
poziţia Înternaţională din 1937, a prezentat pentru prima 
oară, o imagine frumoasă, complectă şi adevărată a ţării noas- 
tre. Acum la New-York, d-sa se strădueșşte iar să facă o operă 
frumoasă, proectele expuse fiind dintre cele mai promițătoare, 

O altă importantă personalitate este d-l ministru Teofil 
Sidorovici, conducătorul <Străjii Ţării», căruia îi revine 
greaua sarcină de îndrumător al tineretului, 

Tot ca personalitate de prim ordin, mai trebue citat şi mi- 
nistrul Palatului, d-l Ernest Urdăreanu, care tot timpul în 
aproyicre de Suveran, este un sfetnic de mare importanţă, 
fiind mul din principalii informatori ai Majestății Sale. Co- 
laboraturi ai Suveranului mai sunt foarte mulţi, al căror rol 
şi utilitate este mare. Le cerem ertare că nu putem să înre- 
gistrăim opera frumoasă a tuturora. 

Concluzie 

În politica internă a României, o nouă eră a început dela 
10 Februarie 1938, de când Majestatea Sa Regele a luat în 
mână frânele conducerii, 

Țara, întrun acord aproape unanim, şi-a dat adeziunea 
ei, noii situaţii, | 

De atunci, o puternică activitate constructivă se urmă- 
reşte pe toate tărâmurile. 

Spiritele au fost pacificate prin desfiinţarea partidelor politice, guvernarea îşi continuă nestingherită calea spre pro- 
“gres graţie unui plan unitar de ansamblu, la adăpostul unei stabilităţi normale şi a unui spirit de continuitate, hotărât i dârz, 

Această eră nouă se caracterizează prin stabilirea unor noi norme diriguitoare ce formează crezul actual, Acestea 
“sunt: 

1) reînvierea profesiei,
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2) selecționarea guvernantților pe bază de merit şi nu de 

popularitate, 

3) trecerea conducerii unei generaţii mai tinere, unde să 

se îmbine încă experienţa cu elanul, cei dintre 40—50 de 

ani la cârmă, 

4) primatul social-național, asupra celui individualist: 

umanitarist, 

Vechia democraţie individualistă, caracterizată prin for- 

mulele liberale cunoscute nu poate fi decât în declin, mai 

ales în ţările unde cultura n'a pătruns adânc în massele popu- 

lare. Chiar în ţările de mare cultură, democraţia s'a modificat 

simţitor. Noi credem că în curând ea va îmbrăca o nouă formă: 

democraţia socială naţională, peste tot. 

La timpuri noi, principii şi metode noi.



POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEE 

CAP. XIV. 

Politică de pace 

Din punct de vedere al politicei externe, România are 
şi trebue să aibă o singură directivă: Menţinerea păcii, dar - 
nu cu orice preţ. Ea a fost satisfăcută din punct de vedere 
naţional, la finele marelui războiu, în baza tratatului ce l-a 
semnat în 1916 cu Rusia, F ranţa, Anglia şi Italia şi al cărui text e următorul: 

“Tratatul de alianţă din 4/17 August 1916 cu Rusia, 
«Franta, Anglia şi alia». 

«Intre subsemnaţii: 

«1). D-1 Stanislav Poklevski-Koziel, trimis extraordinar 
«şi ministru plenipotenţiar al M. $. Împăratul tuturor Ruşi- 
«lor pe lângă M. $. Regele României. 

«2). Contele de Saint Aulaire trimis extraordinar şi mi- 
<nistru plenipotenţiar al Republicei franceze pe lângă M. $. 
«Regele României. 

«3). Sir George Barklay, trimis extraordinar şi ministru 
«plenipotenţiar al M. Ş. Regelui Regatului Unit al Marei Bri- 
<tanii şi Irlandei şi al pământurilor britanice de peste mări, 
<Impărat al Indiilor, pe lângă M. $. Regele României. 

«4). Baronul Fasciotti, trimis extraordinar şi ministru «plenipotenţiar al M. $. Regelui Italiei pe lângă M. S$. Rege. 
<lui României, anume însărcinat de guvernele lor respective, 
«de o parte şi
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«5). d. Ioan I. C. Brătianu, președintele consiliului de 

«miniștri a] Regatului României, în numele guvernului român 

«de altă parte „s'a stabilit ceeace urmează: 

«Il. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia garantează integrita- 

«tea teritorială a Regatului României în toată întinderea fron- 

«tierelor sale actuale. | 

«II. România se obligă să declare războiu şi să atace Aus- 

«tro-Ungaria în condiţiile stabilite prin convenţia militară; 

«România se obligă de asemeni să înceteze, dela declararea 

«războiului, orice legături economice şi orice schimb comer- 

«cial cu toţi dușmanii aliaţilor. 

<III. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia recunosc României 

«dreptul de a anexa teritoriile Monarhiei Austro-Ungare pre- 

«văzute şi hotărnicite în art. 4. 

«IV. Marginile teritoriilor despre care e vorba în art. 

«trecut sunt hotărâte după cum urmează: 

«Linia de hotar va începe dela Prut, dela un punct al 

«frontierelor actuale între Rusia şi România aproape de No- 

&vosuliţa şi va urca râul până la graniţa Galiției, la întâlni- 

<rea Prutului cu Ceremuşul. De aici va urma frontiera din- 

«tre Galiţia şi Ungaria până la punctul Steag, cota 1655. Mai 

«departe va urma linia de despărţire dintre apele Tisei şi 

«Vizului ca să ajungă la Tisa, la satul Trebuza, mai sus de 

«locul unde se întâlneşte cu Vizo. Dela acest punct ea va 

«coborî malul Tisei până la 4 km. mai jos de locul unde se 

<întâlneşte cu Someșul lăsând satul Vasares-Nameni, Româ- 

«niei. Va continua, apoi în direcţia sud—sud-est până la un 

<punct la 6 km. la est de orașul Debrețin. Dela punctul acesta 

«va atinge Crişul la 3 km. mai jos de locul de întâlnire al 
«celor doi afluenţi ai săi, se va uni, apoi, cu Tisa la înălţi- 
«mea satului Alyg6, la Nord de Seghedin, trecând la apus de 
«satele Croshaza şi Bekesamson, la 3 km. de care va face o 
«mică îndoitură. Dela Alg linia va coborî malul Tisei până 

7
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«la vărsarea sa în Dunărea şi, în sfârșit, va urma malul Dună- 
«rei până la frontiera actuală a României. 

«România se obligă să nu ridice fortificaţii în faţa Bel- 
<gradului pe o zonă ce va fi stabilită ulterior şi să nu ţină în 
«această zonă, decât forţele necesare serviciului de “poliţie. 
«Guvernul regal român se obligă să despăgubească pe sârbii 
«regiunei Banatului, cari părăsindu-și proprietăţile, vor voi să 
«emigreze într'un termen de doi ani după încheerea păcii. | 

«V. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia de o parte şi România 
«pe de altă parte, se obligă să nu închee pace separată sau 
«pacea generală decât în unire şi în acelaş timp. 

«Rusia, Franţa, Anglia şi Italia se obligă deasemeni ca 
«în tratatul de pace, teritoriile monarhiei Austro-Ungare, pre- 
«văzute în art. 4, să fie anexate Coroanei României. 

<VI. România se va bucura de aceleași drepturi ca şi a- 
<liaţii săi în tot ce priveşte preliminariile, tratativele de pace, 
<ca şi discutarea chestiunilor cari vor fi supuse hotărârii con- 
<ferinţii de pace. 

«VII. Puterile contractante se obligă să păstreze în secret 
«prezenta convenţie până la încheerea unei păci generale. 

«Făcut în cinci exemplare, la Bucureşti, în 4/17 August 
«1916 (urmează semnăturile)». 

Toate exigenţele teritoriale ale României fiind împlinite 
prin tratatele încheiate şi anume prin cel dela Versailles *) 
(art. 292) din 28 Iunie 1919, cel dela Saint Germain (art. 
56, 61, 89) din 10 Septembrie 1919, cel dela Neuilly (art. 
29) din 27 Noembrie 1919, cel dela Trianon (art. 27, 45, 
47, 74) din 4 Iunie 1920 şi convenţia dela Paris referitoare 
la Basarabia din 28 Octombrie 1920, ea nu trebue deci să 
urmărească decât menţinerea statu-lui quo cu orice preţ, şi 
pentru acest unic obiectiv ea trebue să fie oricând gata de a 
face orice sacrificiu, chiar şi război, când acesta ar fi nece- 
ANII 

1) In parenţteză sunţ menționate art. referitoare la România.
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sar. Dar numai atunci, când este în pericol fiinţa şi integri- 
tatea teritorială a României, închegată prin auto-determinarea 
populațiilor din provinciile alipite, exprimate prin Sfatul 
Ţării din Chişinău la 9 Aprilie 1918, prin Adunarea Naţio- 
nală din Cernăuţi la 28 Noembrie 1918 şi prin Marea Adunare 
Naţională dela Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, — și prin 
respectarea strictă a principiului naționalităților. 

Dela finele războiului mondial și până în 1939 politica 
noastră externă a trecut prin două faze distincte. 

Prima fază, a securităţii colective (1919—1938), ce a 
“urmat îndată după încheerea păcii şi care a durat până la Con- 
ferinţa dela Miinchen din 1938, avea la bază două idei diri- 
guitoare şi anume: 

a) Cea dintâi tindea să asigure noile frontiere căpătate 
cu atâtea jertfe printr'o serie de alianţe şi prietenii, cari la 
momentul hotărâtor să ni se alăture nouă, făcând bloc în ju- 
rul nostru. 

b) cea de a doua era complimentară primei, şi anume, 
principalii aliaţi trebuiau găsiţi în Statele ce aveau interese so- 
lidare cu noi, dintre acelea ce-şi întregiseră teritoriul sau că: 
pătară fiinţă în urma marelui război şi care implicit aveau ca 
şi noi drept prim obiectiv menţinerea integrităţii lor terito- 
iale, 

La lumina acestor două principii, România semnează 
la 3 Martie 1921 următorul tratat cu Polonia: 

«Siguranţa Poloniei şi a României» 

«Textul primei alianţe defensive polono-române. 

«Bine hotărâți să apere pacea dobândită cu prețul atâ- 
«tor sacrificii Şeful Statului Republicei Polone și M. S. Re- 
«gele României au căzut de acord să închee o convenţie de 
«alianţă defensivă şi au desemnat în acest scop pe plenipo-
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„<tenţiarii lor: prinţul Sapicha și Take Ionescu, cari, au con- 
«venit următoarele: 

<Art. 1. Polonia şi România se obligă să se ajute reciproc 
«în cazul când una din ele ar fi atacată, fără provocare din 
<parte-i pe frontierele lor comune dela răsărit, 

«Ca urmare, în cazul când unul din cele două State ar fi 
“atacat fără provocare din parte-i celălalt se va socoti în 
«stare de războiu şi-i va da ajutor cu armele». 

<Art. 2. În scop de a coordona sforţările lor paşnice, cele. 
«două guverne se obligă să se sfătuiască în privinţa proble- 
«melor de politică externă în legătură cu raporturile lor faţă 

-«de vecinul dela răsărit. 
«Art. 3. O convenţie militară va stabili felul cur cele 

două ţări îşi vor da ajutor, când va fi cazul, 
«Această convenţie va fi supusă aceloraşi condiţii ca şi 

„Prezenta convenţie în ce priveşte durata şi denunţarea ei 
«eventuală. 

<Art. 4. Dacă în contra sforţărilor lor paşnice, cele două 
«State sar găsi în stare de război defensiv conform art. 1, ele 
«se obligă să nu trateze şi să nu închee nici armistițiu, nici 
«pace, unul fără de altul, 

<Art. 5. Durata prezentei convenţii este de cinci ani în- 
„«cepând dela iscălirea ei, dar fiecare din cele două guverne, 
<este liber să o denunțe după doi ani, avizând partea cealaltă, 
“cu şase zile înainte. 

«Art. 6. Niciuna din Inaltele Părţi Contractante nu va 
«putea să închee o alianţă cu o terță putere fără să se fi înţeles. 
<în prealabil cu partea cealaltă. 

«Sunt scutite de această condiţie, alianțele cu scop de a 
«păstra tratatele ce au fost semnate laolaltă de Polonia şi 
«România. 

«Asemenea alianţe vor trebui, totuși „să fie comunicate. 
«Guvernul Polon declară că are cunoștință de acordu- 

«rile României cu alte State, pentru păstrarea tratatelor dela
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«Trianon şi Neuilly, acorduri cari vor putea fi schimbate în | 

«tratate de alianţă. 

«Guvernul Român declară că are cunoştinţă de acordu- 

<rile Poloniei cu Republica Franceză. 

«Art. 7. Prezenta convenţie va fi comunicată Societăţii 

«Naţiunilor conform tratatului dela Versailles. 

«Art. 8. Prezenta convenţie va fi ratificată şi ratificările 

«vor fi schimbate la Bucureşti, cât mai curând cu putinţă. 

«Făcut la București, în dublu exemplar la 3 Martie 

«1921 (urmează semnăturile)». 
Apoi România mai semnează la 23 Aprilie 1921 un al 

doilea tratat cu Cehoslovacia, urmat curând de unul aproape 

identic cu Jugoslavia. 

Textul acestor tratate, este următorul: 

«Mica Înţelegere: Cehoslovacia, Iugoslavia şi România. 

<Prima formă: Trei tratate cu câte două părţi semnatare, 

«fiecare având conţinut şi scop identic. 

Cehoslovacia— România. 
«Bine hotărâți a păstra pacea dobândită cu preţul atâtor 

«sacrificii şi prevăzută prin pactul Societăţii Naţiunilor, pre- 

«cum și ordinea stabilită prin tratatul încheiat la Trianon la 

«4 Iunie 1920, între puterile aliate şi asociate de o parte şi 

«Ungaria de alta, Preşedintele Republicei Cehoslovace şi M. 

«S. Regele României s'au pus de acord pentru a încheia o 

«convenţie defensivă şi au desemnat în acest scop pe pleni- 

<«potenţiarii lor d-nii: Eduard Beneș şi Take Ionescu, cari, 

«după schimbul deplinelor puteri găsite în bură şi cuvenită 

<formă, au convenii următoarele: 

«Art. 1. În cazul unui atac neprovocat, din partea Un- 
<gariei contra uneia din Inaltele Părţi Contractante, cealaltă 

«parte se obligă a veni în ajutorul părţii atacate în chipul ho- 
<tărât prin învoiala prevăzută în art. 2 al prezentei convenţii. 

<Art. 2. Autorităţile technice competente ale Republicei 
«Cehoslovace şi ale Regatului României, vor stabili de comun
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<acord măsurile necesare pentru îndeplinirea prezentei con- «venţii printr'o convenţie militară ce se va încheia mai târziu. 
«Art. 3. Niciuna din Inaltele Părţi Contractante nu va. «putea încheia vre-o alianță cu o terță putere fără avizul pre-. <alabil al celeilalte. 

«Art. 4. In scop de a coordona sforțările lor paşnice, am-. 
«bele guverne se oligă să se sfătuiască în privinţa problemelor- 
«de politică externă, cari se referă la raporturile lor cu Un.-. 
&garia. 

<Art, 5. Convenţia aceasta va fi valabilă timp de doi 
<ani, începând din ziua schimbului de ratificări. La expira-- «rea acestui termen, fiecare dintre părți va putea denunța. «convenţia de faţă, Ea va rămâne în vigoare şase luni după «data „denunţării, | 

«Art. 6. Prezenta convenţie va fi comunicată Societăţii 
«Naţiunilor, conform pactului. | 

<Art. 7. Prezenta convenţie va fi ratificată şi ratifică-. 
«rile se vor schimba la Bucureşti, cât mai repede posibil. 

«Făcută. la Bucureşti, în dublu exemplar, la 23 Aprilie. 
«1921. (urmează semnăturile) >. 

Un al doilea tratat identic a fost încheiat într2 Ceho-. 
slovacia şi Jugoslavia la 14 August 1920 la Belgrad. Şi un al 
treilea între România şi Jugoslavia, cum am menţionat mai 
sus, semnat tot la Belgrad, la 7 Iunie 192]. 

Aceste tratate de securitate au fost apoi reînoite şi apro-. 
fundate în urmă cu mai multe texte, cel cu Polonia în 1926. 
și 1931 şi anume: 

«Al doilea Tratat polono-român sub forma unui Tratat: 
«de garanţie. 

<«M. S$. Regele României şi Preşedintele Republicei Po- «lone 

«Constatând fericita consolidare a garanţiei de pace ge- <nerală în Europa. 
"
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«Cu grija de a satisface dorinţa de siguranţă ce însufle- 

&eşte popoarele, 

«dornici de a vedea ţările lor ferite de războiu, 

«şi deopotrivă însufleţiţi de dorinţa sinceră de a da po- 

«poarelor lor garanţii complimentare în cadrul pactului So- 

«cietăţii Naţiunilor şi al Tratatelor ai căror semnatari sunt, 

«au hotărât a încheia, în acest scop, un tratat şi au desemnat 

«ca plenipotenţiari ai lor, pe d-nii: IL. G. Duca, ministrul de 

«externe al României și Joseph Wielowieyski, ministrul po- 

«lon la Bucureşti, cari după schimbul deplinelor lor puteri, 

«recunoscute a fi în bună şi cuvenită formă, s'au înţeles asu- 

«pra următoarelor dispoziţiuni: 

«Art. 1. România şi Polonia își iau îndatorirea a res- 

«pecta în chip reciproc şi a menţine contra oricărei agresiuni 

«externe integritatea lor teritorială actuală şi independenţa 

«politică prezentă. 

«Art. 2. In cazul în care România sau Polonia, contrariu 

«îndatoririlor impuse prin articolele 12, 13 şi 15 ale pactu- 

«lui Societăţii Naţiunilor, s'ar vedea atacate fără provocare 

«din parte-le Polonia şi în chip reciproc România, punând în 

«aplicare art. 16 al pactului Societăţii Naţiunilor, îşi iau o- 

«bligaţia a da imediat ajutor şi sprijin. 

«In cazul în care Consiliul Societăţii Naţiunilor, statuând 

<asupra unei chestiuni aduse în faţa sa, conform stipulaţiu- 

<nilor pactului Societăţii Naţiunilor, nu ar fi reuşit a ob- 

«ţine primirea raportului său de către toţi membri, alţii de- 

«cât reprezentanţii părţilor în litigiu şi când sau România sau 

«Polonia sar vedea atacate, fără provocaţiune din parte-le, 
«Polonia şi în chip reciproc România, aplicând art. 15 alin. 7 

cal pactului Societăţii Naţiunilor, i-ar da imediat ajutor şi 

«sprijin. 

«În cazul în care un diferend prevăzut de art. 17 al pac- 

«tului Societăţii Naţiunilor s'ar ivi şi România sau Polonia 

«sar vedea atacate, fără vre-o provocaţiune din parte-le, Po-
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«lonia şi în chip reciproc România îşi iau obligaţiunea a-şi 
«da imediat ajutor şi sprijin. , 

«Modalităţile de executare ale stipulaţiunilor de mai sus, 
«vor face obiectul unor precizări technice. 

<Art. 3. Dacă cu toate sforţările lor pacifice, aceste două 
«State sar găsi în stare de războiu defensiv, conform art. 1 
<şi 2, ele îşi iau îndatorirea de a nu trata, nici încheia armis-: 
<tiţiul, nici pacea unul fără celălalt, 

«Art. 4. Spre a coordona sforţările lor pacifice, cele două 
<guverne îşi iau îndatorirea a se sfătui asupra chestiunilor de 
<politică externă ce ar interesa ambele părţi contractante. 

«Art. 5. Niciuna din Inaltele Părţi Cohtractante nu va 
«putea încheia vre-o alianţă cu a treia putere, fără a se fi 
«sfătuit dinainte cu cealaltă, 

«Sunt dispensate de această condițiune alianțele cari au 
«de scop menţinerea tratatelor ce au fost semnate împreună 
«de către România şi de către Polonia. | 

«Asemenea alianţe vor trebui, totuşi, să fie comunicate. 
<Art. 6. Inaltele Părţi Contractante îşi iau îndatorirea de <a supune unei proceduri de conciliere sau de arbitraj pro- «blemele asupra cărora nu sar putea înţelege sau cari nu ar <fi putut fi rezolvate prin procedee diplomatice obişnuite. <Modalităţile acestei proceduri de tranșare pacifică vor face «obiectul unei convenţii particulare ce va fi încheiată cât mai «curând posibil. 

<Art. 7. Durata tratatului de pace este de cinci ani, cu «începere dela data semnării sale; fiecare din cele două gu- <verne are dreptul a-l denunța după doi ani, avizând pe ce- «lălalt cu şase luni înainte, 
<Art. 8. Tratatul de faţă va fi ratificat şi ratificările se <vor schimba la' Varşovia cât mai curând, 
«Făcut la Bucureşti, în dublu exemplar, la 26 Martie: «1926».
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Al treilea şi ultimul tratat de alianţă polono-român. 

Acelaş preambul ca la tratatul de mai sus. 

Art. 1—5 neschimbate. 

In locul art. 6—8 sunt două articole cu o prevedere de 

reconducţie tacită făcând automată prelungirea pe viitor şi 

cu alternarea locului pentru schimbul ratificărilor, precum se 

vede mai jos: 

«Art. 6. Durata tratatului de faţă este de cinci ani cu în- 

«cepere dela 26 Martie 1931. Dacă nu este denunţat de nici- 

«una din părţile contractante, cu un preaviz de cel puţin un 

«an înaintea expirării acestei perioade, el va fi considerat ca 

«reînoit prin tacită reconducţiune pe o nouă perioadă de 

«cinci ani şi aşa mai departe. 

«Art. 7. Tratatul de faţă va fi ratificat şi ratificările se 

«vor schimba la Bucureşti, cât mai curând. 

«Făcut la Geneva la 15 Ianuarie 1931 în dublu exemplar 

«(semnatari au fost cei doi miniștri de afaceri străine, d-nii 

«G. Mironescu şi August Zaleski». 

Cele cu Cehoslovacia şi Jugoslavia au fost complectate 

în 1930 cu următorul text comun: 1) 

Acordul complimentar la tratatele de amiciție şi alianţă 

între Statele Micii Inţelegeri. 

«M. S$. Regele României, Preşedintele Republicei Ceho- 

«slovace şi M. S. Regele Jugoslaviei, 

«doritori de a întări încă mai mult legăturile de amiciţie 

«şi de alianţă, cari există între Statele Micii Inţelegeri. 

«Voind să complecteze, printr'o procedură stabilă, or- 

«ganizarea colaborării politiee şi a apărării intereselor co- 

«mune ale celor trei State, 

1) Apare pentru prima oară întrun text oficial denumirea de 

„Mica Inţelegere“ dată alianţei dintre România, Cehoslovacia şi Jugo- 

slavia, denumire ce a fost acordată în bătae de joc la început acestei 

alianţe de Pesti Hirlap la 20 Febr. 1920; porecla fu găsită justă de inte- 

resaţi şi adoptată.
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«Au hotărât să consfinţească practica şi procedura ac- 
<tuală a colaborării intime dintre Statele Lor, dându-le o mai 
«mare preciziune şi au desemnat drept plenipotenţiarii Lor 
«pe d-nii Miniştri de externe: G. Mironescu, Ed. Beneş şi 
<Vojislav Marincovici, 

«cari, după ce au prezentat deplinele lor putexi, au con- 
«venit următoarele: 

«Art. 1. Miniştrii afacerilor străine ai Statelor Micii In- 
<«ţelegeri se întrunesc de câte ori împrejurările o cer. Ei se 
«vor întruni în orice caz cel puţin odată pe an. Intrunirile 
«ordinare obligatorii au loc, pe rând în fiecare din cele trei 
«State, într'o localitate desemnată mai înainte. De asemenea, 
«o întrunire ordinară facultativă va avea loc la Geneva, cu 
<prilejul Adunării Societăţii Naţiunilor. 

<Ast, 2. Intrunirea obligatorie este prezidată de către 
«ministrul afacerilor străine al Statului unde ea are loc. D-sa 
“este acel care ia iniţiativa de a fixa data şi de a desemna lo- 
«cul întrunirii, care stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte hotă. 
«rârile de luat. Până la întrunirea obligatorie a anului urmă- 
<tor, d-sa este considerat ca preşedinte în exerciţiu. 

«Art. 3. In toate problemele cari sunt discutate, precum 
<şi toate măsurile cari sunt luate în ceeace priveşte rapor- 
<iurile Statelor Micii Inţelegeri între ele, principiul egalităţii 
«desăvârşite a acestor trei State este riguros respectat. Acest 
«principiu este, de asemenea, respeciat în deosebi în rapor- 
«turile acestor State față de alte State, sau de un grup de 
«State, sau în fine de Societatea Naţiunilor. 

«Art. 4. Potrivit necesităţilor situaţiunii, cei trei miniştri 
<ai afacerilor străine pot hotărî de comun acord, ca într'o 
«anumită chestiune, reprezentarea sau apărarea punctului de 
«vedere al Statelor Micii Inţelegeri să fie încredinţat unui 
«singur delegat sau delegaţiunii unui singur Stat. 

«Art. 5. O întrunire extraordinară poate fi convocată de
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«către preşedintele în exerciţiu atunci când situațiunea in-- 

«ternaţională sau un eveniment internaţional o va reclama. 

«Axt. 6. Prezentul acord va intra de îndată în vigoare. 

<EL va fi ratificat şi schimbul ratificărilor va avea loc la. 

«Praga, cât mai curând posibil. 

«Făcut la Strbske Pleso, la 27 Iunie 1930 în trei exem- 

«plare identice». (Urmează semnăturile). 

Aceste alianţe regionale cu Polonia pe deoparte şi for- 

marea Micii Inţelegeri pe de alta, au constituit baza politicei 

noastre externe dela războiu încoace, concepţie datorită lui 

Tache Ionescu, unul din factorii ce a contribuit mult la rea- 

lizarea idealului nostru naţional. 

Aceste alianţe se întregesc cu două pacte de amiciţie 

continentală, primul cu Franţa, semnat la 10 Iunie 1926 şi 

cel de al doilea cu Italia, semnat la 17 Septembrie 1926. 

Textul lor este următorul: 

Convenţie de amiciţie şi arbitraj între Franţa şi România: 

__ «M.S. Regele României şi Preşedintele Republicei Fran- 

«ceze, 

«Având fiecare aceiaş grijă a menţinerii în Europa a: 

“unei stări de pace de stabilitate politică, necesare atât pro- 

«gresului social, cât şi prosperității economice a României și 

«Franţei, 

__ «Adâne legaţi de principiul respectului angajamentelor 

internaţionale confirmat în mod solemn prin pactul Socie- 

«tăţii Naţiunilor. 

«Doritori, în cadrul acestui pact, de a asigura, dinainte 

«comunitatea lor de vederi, în cazul când s'ar aduce vre-o: 

«atingere ordinei stabilite prin tratatele ce au semnat, 

«Şi convinși de datoria guvernelor moderne de a împie- 

«dica o nouă isbucnire de războiu, prin prevederea reglemen- 

«tării pacifice a litigiilor ce s'ar putea ivi între ele, 

«Au decis, în acest scop, de a-şi da reciproc noui ga-
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<ranţii de pace, de înţelegere şi de amiciţie şi au desemnat ca <plenipotenţiari ai Lor pe d-nii C. Diamandi, ministrul Ro- «mâniei la Paris, şi Aristide Briand, ministrul de externe al <Franţei, 
| <Cari, după schimbul deplinelor lo puteri, recunoscute în “bună şi cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor «dispoziţiuni : 

<Art. 1. România şi Franţa îşi iau reciproc angajamen- «tul de a nu comite, de o parte şi de alta, nici un atac sau <invaziune şi de a nu recurge, de o parte şi de alta, în nici un «caz la războiu. 
<Totuşi această stipulaţiune nu se aplică dacă e vorba: 1) de exercitarea dreptului de legitimă apărare, adică «de a se opune unei violări a angajamentului luat, prin ali- <niatul 1 din prezentul articol; 

2) de o acţiune întreprinsă prin aplicarea art. 16 din pac- «tul Societăţii Naţiunilor; 
3) de o acţiune întreprinsă pe temeiul unei hotărâri a <adunării sau a Consiliului Societăţii Naţiunilor, sau în apli- «carea art. 15 al. 7 din pactul Societăţii Naţiunilor, numai. «dacă, în acest ultim caz, o atare acţiune ar fi îndreptată în «contra unui Stat, care cel dintâi s'a dedat unui atac. | “Art. 2. Luând în considerare angajamentele respective <încheiate de dânşii în art .] din prezentul tratat, România <şi Franţa îşi iau angajamentul de a regula, pe cale pașnică și în modul următor, toate chestiunile de orice natură ar fi, «cari ar putea aduce vre-o neînțelegere şi cari n'ar fi putut <fi rezolvate prin procedeele diplomatice obişnuite: toate «chestiunile în privinţa cărora părţile şi-ar contesta reciproc <vre'un drept, vor fi supuse unor judecători la a căror hotă. <râre părţile îşi iau angajamentul de a se conforma: orice xalte chestiuni vor fi supuse unei Comisiuni de conciliere şi «dacă angajamentul propus de această Comisiune nu este ac- <ceptat de ambele părţi, chestiunea va fi adusă în faţa Con-
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«siliului Societăţii Naţiunilor, statuând conform art. 15 din 
«pactul Societăţii Naţiunilor. 

«Modalităţile aceste metode de regulare pacifică, fac o- 
biectul unei convenţiuni particulare, semnată cu data 
de azi. 

| «Art. 3. Guvernul Regal al României şi Guvernul Repu- 
«blicei Franceze își iau angajamentul de a examina în comun 
«sub rezerva rezoluţiunilor eventuale ale Consiliului sau ale 
«Adunării Societăţii Naţiunilor, chestiunile de natură a pri- 
«mejdui siguranţa externă a României sau Franţei sau a aduce 
«vre-o atingere ordinei stabilite prin tratatele ale căror sem- 
«natare sunt ambele părţi. 

<Art. 4. Dacă cu toate intenţiunile, sincer pacifice, ale 
«guvernelor român și francez, România sau Franţa ar fi ata- 

«cate, fără provocare din partea lor, ambele guverne se 
«vor concerta neîntârziat asupra acţiunilor respective ce ar 
«urma să se exercite în cadrul pactului Societăţii Naţiunilor, 

<în scopul salvgardării intereselor legitime naţionale, pre- 

«cum şi al menţinerii ordinei stabilite prin tratatele ale că- 
<ror semnatare sunt ambele părţi. | 

«Art, 5. Inaltele Părţi Contractante sunt de acord pentru 

ea se concerta între ele în eventualitatea unei modificări sau 

<a unei încercări de modificare a Statutului politic al ţărilor 

«Europei, și sub rezerva rezoluţiunilor ce ar fi luate de că- 

«tre Consiliul sau Adunarea Societăţii Naţiunilor, spre a se 
înţelege asupra atitudinei de observat, respectiv în aseme- 

«nea caz de fiecare din ele. 

| <Art. 6. Inaltele Părţi Contractante declară că nimic în 

«prezentul tratat nu trebue interpretat în contrazicere cu sti- 

«pulaţiunile tratatelor actualmente în vigoare, semnate de 

«Komânia sau de Franţa şi cari privesc politica lor în Eu- 
«ropa. Ele îşi iau angajamentul de a proceda la un schimb 
«de vederi asupra chestiunilor relative la politica europeană, 

«în scopul de a coordona sforțările lor pacifice şi pentru a-și
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“«comunica respectiv, de acum înainte, tratatele sau acordu- «rile ce ar încheia cu terţe puteri asupra aceluiaș subiect şi cari vor avea, totdeauna, un jel conform cu menţinerea «păcii, o 
Art. 7. Nimic în prezentul tratat nu va putea fi inter- “<Pretat sau aplicat în aşa fel, încât să jignească drepturile şi «obligaţiile Inaltelor Pă ți Contractante în virtutea pactului Societăţii Naţiunilor. 
«Art, 8. Prezentul Tratat va fi comunicat pentru înregis-: “<trare Societăţii Naţiunilor, în conformitate cu art. 18 al 

“pactului. 
«Art. 9. Prezentul tratat va fi ratificat şi instrumentele «ratificării vor fi schimbate la Paris, cât mai neîntârziat, 
<EI va intra în vigoare îndată după schimbul. ratifică- «rilor şi va rămâne în vigoare timp de zece ani, la expira- 

rea căruia va putea fi reînoit cu un preaviz notificat în cu- «venită formă la sfârşitul anului al nouălea. 
«Drept care, plenipotenţiarii respectivi, pe deplin auto- 

<rizați în acest scop, au semnat prezentul tratat şi l-au învestit 
«cu sigiliile lor. 

«Făcut la Paris în dublu exemplar, la 10 Iunie 1926» 
(Urmează semnăturile). 

Protocol-anexă la convenţia de mai sus, ca ofertă de neagre- 
siune vecinilor României adresată în special Rusiei 

«In momentul de a proceda la semnarea tratatului în- 
«cheiat cu data de azi, cu guvernul Republicei Franceze, ple- 
«nipotenţiarul M. S. Regelui României, declară în numele 
«guvernului său, că România, a cărei singură grijă este de a 
«urmări desvoltarea sa internă în pace, statu quo şi respectul 
“tratatelor, confirmă declaraţiunile făcute la Conferinţa din 
«Genova din 17 Mai 1922, la a cincea şedinţă a primei Co- 
«misiuni, de către Preşedintele delegaţiunei române, Jon |.
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«C. Brătianu, cu privire la un angajament permanent de ne- 

«agresiune faţă de Rusia, bazat pe statu quo. 

«România este gata de a extinde acest angajament la 

«toţi vecinii săi. 

«România interpretă zisul angajament ca o obligaţiune 

«de a nu ataca Rusia cu trupele sale regulate şi, bine înţeles, 

-«de asemenea, de a nu tolera formațiunea pe teritoriul ei de 

<trupe neregulate de atac contra Rusiei. 

«Plenipotenţiarul Republicei Franceze ia act, în numele 

<Guvernului său, de declaraţiunea de mai sus. 

«Făcut la Paris, în dublu exemplar, la 10 Iunie 1926». 

Pactul de prietenie şi colaborare cordială între Italia 

şi România 

«M. $. Regele Italiei și M. S. Regele României, însufle- 

-<ţiţi de dorinţa de a strânge tot mai mult legăturile de prie- 

“«tenie existente între cele două ţări, 

&Preocupaţi de a asigura pacea generală şi siguranţa po- 

«poarelor lor şi de a consolida stabilitatea politică necesară 

«restaurării morale şi economice a Europei, 

«Hotărâţi, în acest scop, să menţină ordinea juridică şi 

-«politică internaţională, 

«Doritori să dea popoarelor respective garanţii compli- 

-«mentare în cadrul pactului Societăţii Naţiunilor şi inspirân- 

-«du-se dela principiile stabilite în tratatul dela Locarno, 

«S'au pus de acord să închee prezentul pact de priete- 

-«nie şi colaborare cordială, consecinţă firească a prieteniei ce 

«există între ambele State şi a intereselor comune, și-au nu- 

-«mit pentru aceasta drept plenipotenţiari ai lor pe d-nii: 

«Benito Mussolini şi Mareşalul Alexandru Averescu, pre- 
«şedinţii de Consiliu ai celor două țări în momentul încheerii 

«pactului,
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&Cari, după ce au luat cunoştinţă de deplinele lor pu- 
<teri, aflate în bună şi cuvenită formă, au stabilit următoa- 
rele: 

«Art .1. Inaltele Părţi se obligă reciproc să-și dea spri- 
<jinul mutual şi colaborarea cordială pentru păstrarea ordi- 
<«nei internaţionale, cât şi pentru respectarea și îndeplinirea 
<obligaţiilor stipulate prin tratatele ai căror semnatari sunt 
<părţile. 

«Art. 2. In caz de complicaţiuni internaţionale şi dacă 
<Inaltele Părţi Contractante sunt de acord că interesele lor 
«comune, sunt ori ar putea fi amenințate, ele se obligă să 
«se înțeleagă asupra măsurilor de luat în comun, pentru apă- 
«rarea lor. 

<Art. 3. În cazul când siguranţa şi interesele uneia din- 
«tre Inaltele Părţi Contractante, sunt amenințate, pe urma 
«unor incursiuni violente din afară, cealaltă parte se obligă 
«a-i da, odată cu binevoitorul sprijin, ajutorul său politic şi 
«diplomatic în scop de a face să înceteze cauza externă a ace- 
<lei ameninţări. 

«Art. 4.Inaltele Părţi Contractante se obligă să supună 
«la noi proceduri de conciliere sau de arbitraj, chestiunile ce 
«le-ar despărţi eventual şi cari nau putnt fi rezolvate prin 
«procedeele diplomatice obişnuite. Modalităţile acestei pro- 
«ceduri de aranjament politic vor constitui obiectul unei con- 
<venţii speciale care va fi încheiată în cel mai scurt termen. 

<Art, 5. Prezentul tratat va avea o durată de cinci ani şi 
«va putea fi denunţat sau reînoit cu un an înainte de expi- 
«rarea lui. 

Art. 6. Prezentul tratat va fi ratificat şi ratificările se vor 
«schimba la Roma. EI va intra în vigoare imediat după schim- 
«bul de ratificări. 

«Făcut la Roma, în două exemplare, la 17 Septembrie 
«1926» (urmează semnăturile).
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Protocol anexă 

<In legătură cu pactul de amiciţie şi colaborare cordială, 
«care a fost semnat astăzi şi doritori de a se strânge şi mai 
«mult legăturile economice, cari există între Italia şi Româ- 
<«nia, Guvernul Regal Italian şi Guvernul Regal Român au 
<hotărât să procedeze la numirea unei Comisii Mixte însăr- 
<cinată să studieze mijloacele practice pentru atingerea aces- 
«tui scop. 

"Odată cu publicarea la Roma a pactului încheiat şi a 
protocolului de mai sus, s'a dat publicităţii, în aceiaş zi schim- 
bul de scrisori ce a avut loc între d-nii Benito Mussolini şi 
Mareșal Averescu referitor la ratificarea de către Italia a 
Convenţiei Internaţionale dela Paris din 1920, necesară pentru 
recunoaşterea actului de unirea Basarabiei cu Regatul Român. 

Urmează apoi: 

a) Transformarea Micei Inţelegeri întrun organism unic, 
omogen, când la 16 Februarie 1933 se semnează următorul 
text, denumit Pactul de Organizare al Micii Inţelegeri: 

«M. S. Regele României, Preşedintele Republicei Ceho- 
«slovace şi M. S. Regele Jugoslaviei, 

«doritori de a menţine şi organiza pacea, 

«Având ferma voinţă de a intensifica raporturile econo- 
«mice cu toate Statele fără deosebire şi în special cu Statele 
«Europei Centrale, 

«Cu grijă de a vedea salvgardată pacea în toate împreju- 
«rările, de a asigura evoluţiunea spre o stabilizare definitivă 
«a condiţiunilor în Europa Centrală şi de a face să se respecte 
<interesele comune ale ţărilor Lor, 

«Deciși să dea, în acest scop, raporturilor de amiciţie şi 
«de alianţă, care există între cele trei State ale Micii Inţele- 
«geri o bază organică şi stabilă, şi
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«Convinşi de necesitatea de a realiza această stabilitate, 
<pe deoparte prin unificarea complectă a politicii lor gene.- 
«rale şi pe de altă parte, prin constituirea unui organ direct 
<al acestei politici comune, grupul celor trei State ale Micii 
«Inţelegeri, formând astfel o unitate a Micii Inţelegeri, uni- 
<tate internaţională superioară şi deschisă altor State în con- 
«diţiunile stabilite pentru fiecare caz în parte. 

«Au hotărât să stabilească cele ce urmează în dispozi- 
<țiunile de mai jos şi au desemnat drept plenipotenţiari ai 
<lor pe d-nii N. Titulescu, Ed. Beneş și Bogoliub Jeftici, 

«Cari, după ce şi-au prezentat deplinele lor puteri au 
«convenit următoarele: | 

«Art. 1. Un consiliu permanent al Statelor Micii Inţele- 
<&geri compus din miniștrii afacerilor străine a celor trei ţări 
«respective sau din delegaţi speciali», numiţi în acest scop, 
“este constituit ca organ director al politicei comune a grupu- 
<lui celor trei State. Hotărârile Consiliului Permanent vor 
<fi luate cu unanimitate, 

«Art. 2. Consiliul Permanent, în afară de raporturile 
«sale regulate pe cale diplomatică se întruneşte în mod obli- 
«gator cel puţin de trei ori pe an. Una din întrunirile anuale 
«obligatorii, are loc, rând pe rând, în fiecare din cele trei 
«State, cealaltă se va ţine la Geneva, cu ocaziunea Adunării 
«Societăţii Naţiunilor. 

<Art. 3. Preşedintele Consiliului Permanent este mi- 
nistrul afacerilor străine al Statului unde se ţine întrunirea 
«obligatorie anuală. Dânsul ia iniţiativa în vederea fixării da- 
«tei şi desemnării locului întrunirii, stabilește ordinea de zi 
<şi prepară deciziunile de luat. Până la prima reuniune obli- 
<«gatorie a anului următor, el rămâne președintele Consiliu- 
«lui permanent. 

«Art. 4. În toate chestiunile cari sunt discutate precum 
<şi în toate deciziunile cari sunt luate, fie în ceeace priveşte 
«raporturile Statelor Micii Inţelegeri între ele, fie în ceeace
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«priveşte raporturile lor cu terţii, principiul egalităţii abso- 
<lute a celor trei State a Micii Inţelegeri cste respectat în mod 
-<riguros. 

«Art. 5. Conform nevoilor situaţiunei, Consiliul Perma- 
“<nent poate hotărî ca într'o chestiune determinată, reprezen- 
<taţiunea sau apărarea punctului de vedere a Statelor Micii 
-<Inţelegeri să fie încredinţată unui singur delegat sau dele- 
<gaţiunii unui singur Stat. 

«Art. 6. Orice tratat politic a fiecăruia dintre Statele 
Micii Inţelegeri, orice act unilateral schimbând situațiunea 
politică actuală a unuia din Statele Micii Inţelegeri faţă de 
«un Stat terţ, precum și orice acord economic, care are con- 
«secinţe politice importante, vor cere, de aci înainte, consim- 
-«țământul unanim al Consiliului Micii Inţelegeri. 

«Tratatele politice actuale ale fiecăruia din Statele Micii 
«Inţelegeri cu Statele terţe, vor fi, în mod progresiv, şi pe 
«cât posibil unificate. 

«Art. 7. Un Consiliu Economic al Statelor Micii Inţe- 
legeri pentru coordonarea progresivă a intereselor econo- 
-«mice a celor trei State, fie între ele, fie în raporturile lor 
“«cu Statele terţe este constituit. EI va fi compus din specialişti 
-«şi din experţi în materie economică, comercială şi financiară 
-«şi va funcţiona ca organ auxiliar consultativ al Consiliului 
-«permanent în politica sa generală. 

«Art. 8. Consiliul permanent are facultatea de a crea alte 
«organe stabile sau temporare, comisiuni sau comitete, fie 
“«peniru o chestiune specială, fie pentru grupuri de chestiuni 
«determinate în vederea studierii lor şi pregătirii soluţiunilor 
<lor pentru Consiliul permanent, 

<Art. 9. Un Secretariat al Consiliului permanent este 
“creat. Sediul său este stabilit pentru totdeauna pentru un as 
<în Capitala Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului perma- 
«<nent. O secţiune a Secretariatului va. funcţiona în mod per- 
«manent la sediul Societăţii Naţiunilor la Geneva.
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«Art. 10, Politica comună a Consiliului Permanent tre- 
«bue să fie inspirată de principiile generale “conţinute în 
«toate marile acte internaţionale ale politicii de după răz- 
<boiu, precum sunt: pactul Societăţii Naţiunilor, pactul din 
“Paris, actul general de arbitraj, convenţiunile eventuale a- 
«supra dezarmării şi pactele dela Locarno. De altfel, nimic 
<în prezentul pact nu poate fi contrar principiilor şi dispo- 
<ziţiunilor din pactul Societăţii Naţiunilor, 

<Art. 11. Convenţiunile de alianţă, între România şi 
«Cehoslovacia din 23 Aprilie 1921, între România şi Jugo- 
«slavia din 7 Iunie 1921 şi între Cehoslovacia şi Jugoslavia, 
«din 31 August 1922, cari au fost prelungite la 21 Mai 1929, 
«şi cari sunt complectate prin dispoziţiunile prezentului pact, 
<precum şi actul general de conciliaţiune, arbitraj şi regula- 
«ment judiciar, semnat de către cele trei state ale Micii In- 
<ţelegeri la Belgrad, la 21 Mai 1929, sunt reînoite pentru un 
«timp limitat. - | 

«Art. 12. Prezentul pact va fi ratificat şi schimbul de 
<ratificări va avea loc la Praga, cel mai târziu cu ocaziunea 
«celei mai apropiate reuniuni anuale, obligatorii. El va intra 
<în vigoare în ziua schimbului de ratificări. 

«Drept care plenipotenţiarii sus numiţi au semnat pre- 
«zentul pact. 

«Făcut la Geneva, la 16 Februarie 1933, în trei exem- 
<«plare identice» (urmează semnăturile). 

b) Formarea Inţelegerii Balcanice, prin următorul tratat: 

Pactul Inţelegerii Balcanice 

«Preşedintele Republicei Elene, M. $. Regele României, 
«Președintele Republicei Turce şi M. $. Regele Jugoslaviei, 

«Doritori de a contribui la întărirea păcii în Balcani, 
<Insufleţiţi de spiritul. de înţelegere şi de împăciuire 

«care a prezidat la elaborarea pactului Briand-Kellog şi la
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«hotărârile privitoare la el ale Adunării Societăţii  Naţiu- 
<nilor. 

«Ferm hotăriţi să asigure respectul angajamentelor con- 
<tractuale în ființă şi menţinerea ordinei teritoriale acum 
<stabilită în Balcani; 

<Au hotărât să închee un pact de Inţelegere Balcanică şi 
<în acest scop au desemnat pe plenipotenţiarii Lor respectivi, 
<anume d-nii Demetru Maximos, Nicolae Titulescu, Tefic 
<Ruşdu Bey şi Bogoliub Jevtici, miniştri de afaceri străine 
«ale celor patru State semnatare, 

«Cari, după ce şi-au schimbat deplinele puteri recunos- 
«cute în bună şi cuvenită formă, au convenit următoarele: 

«Art. 1. Grecia, România, Turcia şi Jugoslavia își garan- 
<tează mutual siguranţa tuturor fruntariilor lor balcanice. 

<Art. 2. Inaltele Părţi Contractante se obligă să se sfă- 
<tuiască asupra măsurilor de luat în faţa unor împrejurări 
«ce ar putea atinge interesele lor aşa cum sunt definite prin 
<prezentul acord. 

<Ele se obligă să nu întreprindă nici o acţiune politică 
<faţă de orice altă ţară balcanică, nesemnatară a prezentului 
«acord, fără avizul mutual prealabil, şi să nu ia nici o obli- 
<gaţie politică, faţă de orice altă ţară balcanică fără consim- 
<ţimântul celorlalte Părţi Contractante, 

<Art. 3. Prezentul acord va intra în vigoare îndată după 
«semnarea lui de toate Puterile Contractante şi va fi ratifi- 
«cat cât mai repede cu putinţă; el va fi deschis oricărei alte 
<ţări balcanice, a cărei aderare va face obiectul unei cerce- 
<tări favorabile din partea Părţilor Contractante, şi va avea 
«efect de îndată ce celelalte ţări semnatare îşi vor fi notificat 
<asentimentul. 

«Drept care, zişii plenipotenţiari au semnat prezentul 
<pact. 

«Făcut la Atena, în 9 Februarie 1934, în patru exem-
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<«plare, din care câte unul a fost trimis fiecăreia din Inaltele: 
«Părţi Contractante» (urmează semnăturile). 

c) Şi reluarea raporturilor noastre cu Rusia Sovietică, 
«care a dus la recunoaşterea unirii Basarabiei la Regatul Ro-. 
«mân prin următoarele patru instrumente diplomatice: 

1) Pactul Briand—Kellog cu următorul cuprins: 
Pactul Briand-Kellog sau Pactul din Paris 1) 

“Preşedintele Reichului German, Preşedintele Statelor: 
«Unite ale Americii, M. $. Regele Belgiei, Preşedintele Re- 
<publicei Franceze, M. $. Regele Marei Britanii, al Irlandei 

şi al Teritoriilor Britanice de dincolo de Mări, hmpărat al 
«Indiilor, M. S. Regele Italiei, M. $. Impăratul Japoniei, 
«Preşedintele Republicii Polone, Preşedintele Republicei Ce-. 
«hoslovace, 

«Având sentimentul adânc al datoriei solemne ce le in- 
«cumbă de a desvolta buna stare a omenirei, 

<Convinși că a sosit momentul de a proceda la o sinceră 
«renunțare la război ca instrument de politică naţională, 
«pentru ca relaţiile pașnice şi amicale ce există actualmente: 
<între popoarele Lor să poată fi perpetuate; 

<Convinşi că orice schimbare în relaţiile lor mutuale tre- 
<bue urmărită numai prin proceduri pacifice şi realizată în 
«ordine şi în pace şi că orice putere semnatară, care ar căuta 
«de acum înainte să dea desvoltare intereselor sale naţionale, 
<recurgând la războiu, va trebui să fie lipsită de beneficiul 
«prezentului Tratat. 

«Sperând că, încurajate de exemplul lor, toate celelalte 
<naţiuni ale lumii se vor alătura la aceste sforţări umanitare: 
«şi aderând la prezentul Tratat de îndată ce va intra în vi- 
<«goare, îşi vor pune popoarele în stare de a profita de bine- 

  

1) România a aderaţ la 4 Septembrie 1928.
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«făcătoarele lui stipulaţiuni, unind astfel naţiunile civilizate 
<ale lumii, într'o renunțare comună la războiu ca instrument 
«al politicei lor naţionale. 

<Au hotărât a încheia un tratat şi în acest scop au de- 
«semnat ca plenipotenţiarii respectivi ai lor, anume: . .... 
(urmează numele acestora). 

«cari, după ce şi-au comunicat împuternicirile recunos- 
«cute în bună şi cuvenită formă, au căzut de acord asupra 
«următoarelor articole: 

<Art, 1. Inaltele Părţi Contraciante declară solemn în nu- 
«mele popoarelor lor respective că condamnă recursul la răz- 
«boi pentru regularea diferendelor internaţionale şi renunță 
«la el ca instrument de politică naţională în relaţiunile lor 
«mutuale. 

«Art. 2. Inaltele Părţi Contractante recunosc că regula- 
«rea sau rezolvarea tuturor diferendelor sau conflictelor, de 
«orice natură sau de orice origină ar fi ele, cari se vor putea 
<ivi între ele, nu va trebui niciodată urmărită decât prin 
«mijloace pacifice. 

«Art. 3. Prezentul tratat va fi ratificat de Inaltele Părţi 
&Contractante desemnate în preambul, conform cerinţelor 
«Constituţiilor lor respective, şi va lua efect între ele de în- 
«dată ce toate instrumentele de ratificare vor fi fost depuse 
<la Washington. 

«Prezentul tratat, când va fi fost pus în vigoare, așa cum 
«se prevede în paragraful precedent, va rămâne deschis cât 
<limp va fi de trebuință pentru adeziunea tuturor celorlalte 
«puteri din lume. Fiecare instrument care stabileşte adeziu- 
<nea unei puteri se va depune la Washington, iar tratatul, ime- 
<«diat după această depunere, va intra în vigoare între puterea 
«care îşi dă astfel adeziunea şi celelalte puteri contractante. 

«Va aparţine guvernului Statelor Unite a procura fiecă- 
<rui guvern desemnat în preambul şi oricărui guvern care va
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«adera ulterior la prezentul tratat, o copie certificată confor-. 
«mă depe zisul tratat şi depe fiecare din instrumentele de ra- 
«tificare sau de adeziune. Va aparţine, asemenea, guvernului 
«Statelor Unite a notifica telegrafic ziselor guverne fiecare 
<instrument de ratificare sau de adeziune imediat după de- 
«punere. 

«Drept care, plenipotenţiarii respectivi au semnat prezen- 
«tul tratat, stabilit în limba franceză şi în limba engleză, a. 
«mândouă textele având tărie legală și şi-au pus pe el sigi- 
<liile, 

<Făcut la Paris la 27 August 1928». (urmează semnă- 
turile). 

2) Protocolul dela Moscova al cărui text este: 

Protocolul pentru punerea în vigoare cu anticipație a 
pactului dela Paris. 

«Guvernul Republicei Estoniene, Preşedintele Republi- 
«cei Letoniei, Preşedintele Republicei Polone, M. S. Regele 
«României şi Comitetul central executiv al U. R. S. $. 

«Insufleţiţi de dorinţa de a contribui la menţinerea păcii 
«existente între ţările lor și, în acest scop de a pune în vi- 
«goare fără întârziere între popoarele acestor ţări, tratatul de 
<renunţare la război, ca instrument de politică naţională, 
«semnat la Paris, la 27 August 1928. 

«Au hotărât să îndeplinească aceste intenţiuni prin efec- 
«tul prezentului protocol şi au numit ca plenipotenţiari: 

(urmează numele acestora) 
«cari, după ce şi-au comunicat deplinele puteri recunoscute 
<în bună şi cuvenită formă, au căzut de acord asupra celor ce 
«urmează: 

<Art. 1. Tratatul de renunțare la război ca instrument 
«de politică naţională, semnat la Paris la 27 August 1928, a 
«cărui copie este anexată la prezentul protocol ca parte in-
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<tegrantă a sa, intră în vigoare între Părţile Contractante 
«după ratificarea zisului tratat dela Paris din 1928 de către 
«organele legislative competente ale Statelor Contractante 
«respective. 

«Art. 2. Punerea în vigoare prin prezentul protocol a tra- 

<tatului dela Paris din 1928 în relaţiunile mutuale ale părţi- 

<lor prezentului protocol, va fi valabilă, independent de in- 

<trarea în vigoare a tratatului dela Paris din 1928, astfel după 

«cum este stipulată prin articolul acestuia din urmă. 

«Art. 3. a) Prezentul protocol va fi ratificat prin orga- 

<nele legislative competente ale Părţilor Contractante, în 

«conformitate cu cerinţele Constituţiunilor lor respective. 

b) Instrumentele de ratificare vor fi depuse de către fie- 

«care din Părţile Contractante guvernului U. R. S$. S. în ter- 
«men de o săptămână, cu începere dela data ratificării prezen- 

<tului protocol de către partea respectivă. 

«c) Din ziua depunerii instrumentului de ratificare de 

«către două din Părţile Contractante, prezentul protocol va 

<intra în vigoare între aceste două părţi. In relaţiunile mu- 

<tuale ale celorlalte Părţi Contractante şi ale Statelor pentru 

«cari protocolul a şi intrat în vigoare, va intra în vigoare pe 

<măsură ce se va depune, instrumentul lor de ratificare. 

«d) Guvernul U. R. S. $. va notifica imediat fiecare de- 

«punere tuturor semnatarilor prezentului protocol. 

«Art. 4. În scop de a da efect primului articol al pre- 

<zentului protocol, fiecare Parte Contractantă după ratifica- 

«rea de către organele sale legislative a tratatului dela Paris 
«din 1928, o va notifica imediat pe cale diplomatică guvernu- 

<lui U. R. S. S. şi tuturor celorlalte părţi la prezentul pro: 

<tocol. 

«Art. 5. Prezentul protocol este deschis adeziunei guver- 
«nelor tuturor țărilor. Notificarea adeziunei definitive va 

<irebui să fie făcută în numele Guvernului U. R. S$. S$.. care 

«o va notifica tuturor celorlalte părţi la prezentul protocol.
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«Din momentul primirei zisei notificări privitoare la adezi- “une prezentul protocol va fi pus în vigoare în relaţiunile 
«mutuale ale Statului aderent şi a tuturor celorlalte părți la 
«prezentul protocol». 

<Art. 6. Punerea în vigoare prin efectul prezentului 
«protocol a tratatului dela Paris din 1928 în relațiunile mu- 
«tuale ale Statului aderent şi ale tuturor celorlalte părţi la 
«prezentul protocol, va trebui să fie realizată pe calea prevă- 
«zută la art. 4 a prezentului protocol. 

«Art. 7. Prezentul protocol este întocmit întrun singur 
«exemplar după care copie autentică va fi comunicată de că- 
«tre guvernul U. R. S$. S. fiecăruia din statele semnatare sau 
«aderente, 

«Drept care plenipotenţiarii sus numiţi au semnat pre- 
<zeniul protocol şi şi-au pus sigiliile lor. 

«Făcut la Moscova la 9 Februarie 1929». 
(urmează semnăturile ). 
3) Convenţiile de definire a agresorului, una cu caracter 

reg'onal încheiată între U. R. S. $. şi vecinii ei, şi alta cu: 
tendință universală încheiată între Rusia, Turcia şi Mica In- 
ţelegere la 3 şi 4. Iulie 1933, la Londra, prin care: 

«Convenţiile pentru definirea agresiunei. 
I. “Intre U. R. S. S. deo parie, Afganistan, Estonia, Le- 

<tonia, Persia, Polonia, România şi Turcia de alta. 
«Reprezentanţii guvernelor .......... (urmează 

enumerarea lor), 
«Doritori de a întări pacea existentă între ele, socotind 

«că pactul Briand—Kellog ai cărui semnatari sunt, opreşte: 
«orice agresiune; 

«Găsind necesar în interesul siguranţei generale, să se 
«definească într'un chip cât mai precis cu putinţă agresiunea 
<în scop de a preveni orice pretext pentru îndreptăţirea ei. 

«Constatând că toate Statele au un drept egal la inde-



- 123 

«pendenţă, la siguranţă, la apărarea teritoriilor lor şi la libera 
«desvoltare a instituţiilor lor; 

<«Insufleţiţi în interesul păcii generale de dorinţa de a 
«asigura tuturor popoarelor inviolabilitatea teritoriului ţări- 
«lor lor; 

«Judecând că e folositor, în interesul păcii generale să 
«se pună în vigoare, între ele, reguli precise definind agresiu- 
«nea până ce aceste reguli au să devină universale, au conve- 
<nit următoarele: 

cArt. 1. Fiecare dintre Inaltele Părţi Contractante se o- 
bligă să primească, în raporturile sale mutuale cu fiecare din- 
<ire celelalte, şi începând din ziua punerii în vigoare a con- 
<venţiei de faţă, definiţia agresiunei aşa cum a fost explicată 

<în raportul Comitetului pentru chestiunile de siguranță la 
«data de 24 Mai 1933 (raportul Politis), la conferinţa pentru 
«reducerea şi limitarea înarmărilor, raport întocmit în urma 
«propunerii delegaţiei sovietice. 

«Art. 2. Ca urmare, va fi recunoscut ca agresor întrun 
«conflict internaţional, sub rezerva acordurilor aflate în _vi- 

«goare între părţile în conflict, Statul care, cel dintâi va fi 

«săvârşit vreuna din următoarele acţiuni: 

«1) Declaraţie de războiu unui alt Stat, 

«2) Năvălirea cu forţe armate, chiar fără o declaraţie de 

«războiu, în teritoriul unui alt Stat; 

<3) Atac prin forţele sale terestre, navale sau aeriene, 

«chiar fără declaraţie de războiu, în contra teritoriului, a 

«vapoarelor sau a aeronavelor unui alt Stat; 

«4) Blocarea navală a coastelor sau a porturilor unui alt 

Stat; - 

«5) Sprijin dat bandelor înarmate cari, depe teritoriul 

<lui, vor năvăli în teritoriul unui alt Stat, sau refuz cu toată 

«cererea Statului năvălit de a lua pe teritoriul propriu toate 

«măsurile ce-i sunt cu putinţă spre a lipsi acele bande de 

«orice ajutor sau ocrotire.
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“Art, 3) Nici o consideraţie de ordin politic, militar, eco- <nomic sau de alt fel, nu va putea sluji drept scuză sau în- <dreptăţire a agresiunei prevăzută prin art. 2 (ca exemplu «vezi anexa ce urmează) ; 
<Art. 4) Prezenta convenţie va fi ratificată de Inaltele “Părţi Contractante potrivit cu legislaţia fiecăreia. Documen- ciele de ratificare vor fi depuse de fiecare din Inaltele Părţi <Contractante, Suveranului Uniunei Sovietice. 
«De îndată ce documentele de ratificare vor fi fost de- «puse, de Inaltele Părţi Contractante, această convenţie va <intra în vigoare între cele două părţi. Ea va intra în vigoare “Pentru toate Inaltele Părţi, pe măsură ce acestea vor depune 

<la rândul lor, cu toatele, documentele de ratificare. 
«Fiecare depunere a documentelor de ratificare va fi ime- 

<diat notificată de guvernul U. R. $. $. tuturor semnatarilor 
<prezentei convenţii, 

<Ari. 5. Prezenta convenţie a fost semnată în opt exem.- 
<plare, fiecare dintre Inaltele Părţi  Contractante primind 
«câte unul. 

«Drept care plenipotenţiarii enumeraţi mai sus au sem- 
<nat prezenta convenţie și au pus sigiliile lor. 

«Făcută la Londra în 3 Iulie 1933» (urmează semnă- 
turile). 

Anexe 

«Protocol anexat la articolul 2 din actul privitor la de- 
finiţia agresiunii. 

«Inaltele Părţi Contractante semnatare ale Actului pri- 
<vitor la definiţia agresorului ; 

«Dorind, sub rezerva categorică de a nu restrânge întru 
<nimic efectul absolut al regulii pusă în articolul 2 al zisului 
«Act, să dea anumite indicaţii în stare să determine agre- 
<sorul ;
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&Constatând că nici un act de agresiune în înţelesul art, 
<întâi din zisul Act nu va putea să fie, între altele, îndrep- 
<tăţit prin vreuna din împrejurările următoare: 

<A. Situaţia internă a unui Stat. 
«De pildă: 

«Structura lui politică, economică şi socială; lipsurile a- 
<tribuite administraţiei sale;  turburările provenind din. 
«greve, contra-revoluţii sau răsboae civile. 

«B. Ţinuta internaţională a unui Stat. 
«De pildă: 

<Violarea sau primejdia de violare a drepturilor sau a 
«intereselor materiale ori morale ale unui Stat străin sau ale 
«supușilor lui; ruperea relaţiilor diplomatice sau economice; 
«măsurile de boicotare economică şi financiară ; neînțelegerile: 
«privitoare la legăturile economice, financiare sau de alt fel 
«cu Statele străine, incidentele de graniţă nefiind cuprinse în 
«nici unul din cazurile de agresiune arătate în art. 1. 

«Inaltele Părţi Contractante sunt, pe de altă parte, de: 
«acord spre a recunoaște că protocolul acesta nu va trebui să 
«servească niciodată spre a legitima violările dreptului ginţi-. 
«lor cari ar putea fi cuprinse în împrejurările prevăzute prin 
«enumerarea de mai sus». 

«Il. Convenţia dintre U. R. S. S. de o parte şi Mica In 
țelegere şi Turcia de alta. 

«Găsim aci acelaș text ca și în convenţia I de mai sus şi 
«nu se deosebeşte de ea decât prin următoarea redactare a. 
“art, 4: 

«Art. 4. Convenţia aceasta este deschisă pentru adera-- 
«rea tuturor celorlalte naţiuni. Aderarea va conferi aceleaşi 
«drepturi şi va impune aceleaşi obligaţii ca şi semnătura dela: 
<început. Aderarea va fi comunicată guvernului U. R .$. S$. sau: 
<guvernului Turc. Guvernul care va fi primit aderarea o va: 
«aduce la cunoştinţa celorlalţi semnatari».
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4) Schimbul de scrisori Titulescu—Litvinov, ce au ur- 

mătorul cuprins: 

Reluarea raporturilor României cu Rusia Sovietică 

Geneva 9 Iunie 1934. 

«Domnule Ministru, 

«Am onoare a aduce la cunoștința Domniei Voastre, cele 
«ce urmează: 

<La conferința Micii Inţelegeri dela Zagreb, din 22 Ia- 
<nuarie 1934, cei trei miniștri de afaceri străine au hotărât 
<între ei că ar fi oportun ca Statele membre ale Micii Inţe- 
-legeri să reia relaţiile diplomatice normale cu U R. S$. S. 
«de îndată ce împrejurările diplomatice și politice necesare 
«vor fi întrunite. In urma convorbirilor mele cu Domnia Voas- 
«tră, Domnule Comisar al Poporului, la începutul lunei lui 
<lunie, Consiliul permanent al Micii Inţelegeri a constatat, la 
«Geneva, că împrejurările politice şi diplomatice îngăduesc 
acum, fiecăruia dintre Statele membre ale Micii Inţelegeri să 
«lucreze conform rezoluţiei dela Zagreb în momentul oportun. 

- «Având în vedere ceeace precede, sunt fericit de a vă 
-<informa că drept rezultat al convorbirilor noastre, guvernul 
«regal al României a hotărât să stabilească relaţiuni diplo- 
-«matice normale cu U. R. S. $. şi să purceadă la numirea unui 
-<trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. 
«Am ferma convingere că relaţiunile astfel stabilite vor 
-<rămâne pentru totdeauna normale şi amicale și că naţiunile 
«noastre vor continua să coopereze, pentru cel mai mare bine 
-«reciproc al lor, la menţinerea păcii lumii. 

«Vă rog să primiţi, domnule Comisar al Poporului, asi-
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«gurarea consideraţiunei mele celei mai înalte. (ss) Titulescu 
«ministrul afacerilor străine al României». 

«Geneva 9 Iunie 1934 

«Domnule Ministru, 

«Sunt fericit de a vă informa că drept rezultat al con- 
«vorbirilor noastre, guvernul Uniunei Republicelor Sovietice 
«Socialiste a decis să stabilească relaţiuni diplomatice nor- 
«male cu guvernul regal al României şi să purceadă la numirea 
«unui trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. 

«Am ferma convingere că relaţiile astfel stabilite vor ră- 
«mâne pentru totdeauna normale şi amicale şi că naţiunile 
«noastre vor continua să coopereze, pentru cel mai mare bine 
«reciproc al lor, la menţinerea păcii lumii. 

<Vă rog să primiţi, domnule Ministru al afacerilor stră- 
<ine, asigurarea consideraţiei mele celei mai înalte. (ss) M. 
Litvinov. 

«Comisar al Poporului la afacerilor străine». 
Tot în aceiaşi zi la Geneva cei doi miniştri de externe 

au mai schimbat între ei şi următoarea notă cu un text 
identic. 

«Geneva 9 Iunie 1934. 

«Domnule Ministru, 

«Prin scrisorile ce am schimbat la 9 Iunie 1934, relaţiuni 
«diplomatice regulate au fost stabilite între ţările noastre. 

«Pentru ca aceste relaţiuni să se poată desfăşura în chip 
«normal în înţelesul unei apropieri din ce în ce mai mari 
«şi a unei prietenii reale și trainice, am onoare de a confirma 
«înţelegerea care urmează:
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«Guvernele ţărilor noastre îşi garantează mutual plinul 
<şi întregul respect al suveranităţii fiecăruia dintre Statele 
«noastre şi abținerea dela orice imixtiune, directă sau indi- 
«rectă în afacerile interne și în desvoltarea fiecăruia dintre 
<ele şi în special a oricărei agitaţiuni, propagandă și oricărui 
«fel de intervenţiuni sau de sprijin al acestora. 

«Guvernele se obligă în afară de aceasta, de a nu creea, 
«nici de a susţine, nici de a autoriza şederea pe teritoriul lor 
«a organizaţiilor cari şi-ar propune ca scop lupta armată con-. 
«ira celuilalt Stat, sau atentate prin forţă la regimul lui po- 
«litic ori social, sau provocând acte de terorism, ori prepa- 
«rând asemenea acte contra reprezentanţilor lui oficiali, pre- 
«cum nici a organizațiilor cari şi-ar atribui rolul de guvern 
<al celuilalt Stat, sau a unei părţi din teritoriul lui. 

«de asemenea, ele se leagă de a interzice recrutarea ca 
«şi intrarea pe teritoriul lor şi tranzitul prin teritoriul lor a 
«forţelor armate, a armelor, a muniţiunilor, a echipamentu- 
«lui şi al oricărui fel de material destinat acestor organizaţii. 

«Binevoiţi vă rog a primi, domnule Ministru al Aface- 
«rilor străine asigurarea consideraţiunii mele celei mai înalte» 

La fiecare scrisoare urmează un text identic adresat 
unuia dintre miniştri, semnat de celălalt în numele guvernu- 
lui respectiv. 

Această structură de tratate, convenţii și pacte, asigurau 
României în faza securităţii colective, o perfectă apărare. Ea 
avea faţă de Ungaria şi Bulgaria, cele două vecine ce-i fuse- 
seră ostile în războiul mondial alianţe hotărâte, Mica Inţele- 
gere şi Înțelegerea Balcanică, cari o puneau la adăpost de orice 
surpriză. Tratatul de alianță cu Polonia şi reluarea raportu- 
rilor cu Rusia Sovietică, în formele menționate mai sus, com- 
plectau în chip armonic poziţia sa faţă de restul vecinilor săi. 
lar pactele de amiciţie cu Franţa şi Italia ne garantau prie- 
tenia acestor mari puteri, la cari se adăoga bunăvoința An- 
gliei, care se manifestase concret, ori de câte ori se prezen-
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tase ocazia, cu toate că ea nu era subliniată prin nici un 
: text diplomatic. 

| Dacă mai amintim că pe lângă alianțele noastre, se mai 
intercalau tratatul polono-francez, pactul franco-sovietic și 
ceho-sovietic, ca şi amiciţia franco-engleză, întărită adesea prin 
declaraţii publice, nu se poate să nu recunoaștem ce for- 
midabilă reţea de apărare exista, prin texte diplomatice. In 
plus se adăoga politica noastră de pacifism constructiv în 
sânul Societăţii Naţiunilor. In nici o epocă din istoria noastră 
veche şi modernă nu se pregătise atât de minuţios un front 
al păcii. 

O primă spărtură în sistemul nostru de apărare s'a pro- 
dus la reuniunea Micii Inţelegeri dela Bratislava, la 13 şi 14 
Septembrie 1936, când s'a adoptat următorul aliniat la art. 3, 
— ce a avut drept urmare spargerea blocului unic al Micii 
Inţelegeri: «Cele trei state ale Micii Inţelegeri au pledat tot- 
«deauna necesitatea unui sistem, care să complecteze orga- 
«nizarea păcii. Ele menţin acest mod de a vedea. 

«Cum totuşi este nesigur că sar putea ajunge în scurt 
<timp la acest rezultat atât de dorit, cele trei State, fără a 
«părăsi întru nimic principiul din care s'a inspirat totdeauna 
«politica lor comună, au luat hotărârea de a întări securita- 
«tea lor, unindu-și și mai din timp încă, şi în mod şi mai 
«efectiv, forţele lor, continuând bine înțeles să întreţină cu 
«celelalte țări raporturile de vie şi strânsă colaborare, pe care 
«fiecare din ele a isbutit să le stabilească». 

Această spărtură s'a adâncit prin evenimentele ce s'au 
petrecut în 1938, când s'a terminat cu faza securității colec- 
tive, modificându-se profund situaţia în Europa Centrală, şi 
anume când: 

1) A dispărut Austria prin Anschluss şi 
2) Ceho-Slovacia a fost micşorată. 
Ambele evenimente au determinat numeroase consecinţe 

şi anume:
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a) Germania ajunge după conferinţa dela Miinchen într'o 
situaţie dominantă în Europa Centrală şi în Basinul Dunărean. 

b) Mica Inţelegere dispare ca forţă reală din arena di- 
plomatică internaţională, în urma micșorării Cehoslovaciei, — 
cu toate că formal dispariţia ei n'a fost proclamată, 

c) Garanţia tratatelor se dovedeşte insuficientă, fiecare 
Stat trebuind să conteze în prim rând numai pe propia sa 
forţă, şi în fine 

d) Societatea Naţiunilor îşi rovedeşte neputinţa, fiind o 
instituţie în avans prea mare faţă de evoluţia actuală inter- 
naţională. 

Faza raporturilor bilaterale 

Fazei de securitate colectivă îi urmează una ce sar pu- 
tea denumi faza raporturilor bilaterale şi de propriu echi- 
libru. 

In această fază, care începuse a-și manifesta apariţia încă 
din 1936, România, prin înţeleapta conducere a M. $. Rege- 
lui, a reîntărit alianţa noastră cu Polonia, prin propria vizită 
a Suveranului făcută la Varșovia şi Cracovia, apoi a subliniat 
alianţa cu Cehoslovacia, prin vizita la Praga, alianţa cu Tur- 
cia prin cea rapidă dela Istambul şi prieteniile cu Anglia, 
Franţa, Belgia, prin vizitele oficiale făcute la Londra, Bruxel- 
les şi Paris. 

Aceste vizite au prilejuit nenumărate dovezi de admira- 
ție şi simpatie din partea Conducătorilor ţărilor vizitate, cari 
admirau în Suveranul nostru un Conducător model, ce-şi câr- 
mueşte cu dragoste şi cu o muncă neobosită patria Sa. In plus, 
s'au adâncit prieteniile noastre, refăcându-se din nou un im- 
pozant front al păcii, la care, după recentul acord dela Min- 
chen, s'au declarat solidare toate cele patru mari puteri: An- 
glia, Franţa, Germania și Italia. 

Vizita M. S. Regelui la Berchtesgaden deschide druniul
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unei colaborări mai strânse cu Germania, utilă ambelor ţări 
ale căror economii sunt complimentare,. 

România în actuala situaţie internaţională trebue să ur- 
mărească două țeluri, cum de atâtea ori a subliniat-o M, S. 
Regele: 

a) Să aibă o armată puternică şi o industrie de război 
bine utilată, pentru a putea face faţă singură oricărei agresi- 
uni dacă ar fi atacată de vreun vecin al său şi 

b) Să se ţie departe de orice conflict ideologic, afişat 
:acum de vreunul din imperialismele actuale, pentru a evita 
printr'o alăturare netă ostilitatea grupului ce i-ar deveni ad- 
versar. Să facă cu alte cuvinte o politică externă de mână 
liberă. 

România trebue să se preocupe de consolidarea ei internă 
cu concursul tuturor acelora ce se interesează de ea, ţinând 
cont de realităţi, cum foarte bine M. Ş. Regele Carol al II-lea 
a lăsat să se înţeleagă direct şi indirect de atâtea ori. 

Politica ei externă e clară şi poate fi, şi este, practicată 
da lumina zilei, cu sinceritate. Obiectivele ei sunt simple şi 
cunoscute: pacea şi integritatea ei teritorială şi pentru asigu- 
rarea lor, România este gata a colabora intens cu toate Statele 
animate de dorinţa sinceră a păcii şi a menţinerii statu-lui 
quo. Din toate discursurile ţinute de M. S$. Regele, Supremul 
Ambasador al Ţării, — cum cu drept cuvânt a fost poreclit, 
Suveranul nostru recent de presa mondială, reiese în mod ne- 
îndoelnic această atitudine hotărâtă și precisă.



CAP. XV. 

Frontiere intangibile 

Întegritatea teritorială a României este un principiu in- 
tangibil, care nu poate şi nu trebue pus în discuţie niciodată 
de vreun delegat al României. 

Nu fac această afirmaţiune dintr'un simplu sentiment, 
explicabil fiind român, ce ar putea fi socotit drept bravadă, 
ci dintr'o convingere intimă, bazată pe adevăr şi dreptate. 

Căci frontierele României au fost trasate după marele 

război cu o respectare strictă şi parcimonioasă chiar a etni-. 

cului, ţinându-se cont de principiul de bază al erei actuale, 

principiul naționalităților. Nicăeri, în nici un punct al ţării pe 

frontieră, faţă de Ungaria spre pildă, vecinul nostru ce 

întreţine cea mai vie propagandă în favoarea revizionismului, 

nu sunt ungurii în majoritate. Șoaptele ce au început să apară 

ici-colo, după micșorarea Ceho-Slovaciei, din ce în ce mai in- 

sistente, întreţinute de interesaţi, sunt deplasate şi inutile. 

România nu poate fi comparată, din acest punct de vedere 

cu Cehoslovacia. 
La Miinchen s'au stabilit şi principiile în baza cărora 

sar putea admite o revizuire a actualelor frontiere. Acestea: 

sunt : - 
1) Existenţa unei minorităţi în proporţie de peste 50%. 

care să fie deci într'o regiune în majoritate absolută: 

2) Această regiune să fie la frontiera ţării de care ar 

fi să se despartă şi
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3) In fine. această regiune să se găsească alături de Sta- 

tul etnic naţional cu care minoritatea respectivă are comu: 
nitate de neam, de limbă şi obiceiuri. | 

In nici un punct al frontierei noastre, aceste condițiuni 
ce trebuesc împlinite simultan, nu sunt împlinite. Ba mai mult, 
ele nu sunt împlinite nici în parte, căci lipseşte prima, care 
este esenţială, nicăeri la graniţe negăsindu-se minoritari în 
majoritate absolută. In adevăr, după recensământul din 1930, 
iată care este raportul diverselor populaţii după origine etnică 
în toată ţara: Români peste 13.000.000 (71,9%), Unguri cca. 
1.400.000 (7,970), Germani cca. 730.000 (4,1%), Evrei cca. 
720.000 (4%), dar ei sunt mai ales masaţi în cele 175 de o- 
raşe, ridicându-se la un procent urban de 13,6% şi rural de 
1,6%),  Ruteni cea. 580.000 (3,2%), Ruşi cea. 400.000 
(2,39), Bulgari cca. 360.000 (2%), igani 270.000 (1,5%), 
şi diverși cca. 450.000 (2,63). 

Pe provincii proporţia etnică este următoarea după ace- 
laş recensământ din 1930 *): 

Vechiul Regat: Oltenia: români 97,5%; Muntenia: ro- 
mâni 93,470 ; Moldova: români 89,8% ; evrei 6,5% ; Dobrogea: 
români 44,2%, bulgari 22,8%, turci 18,5%. 

Provinciile  Alipite: Basarabia: români 56,2%, ruşi 
12,3%, ruteni 11,0%, evrei 7,2%, bulgari 5,7%/0; Bucovina: 
români 44,5%, ruteni 27,2%, evrei 10,8%, germani 7,9/ ; 
Transilvania: români 57,6%, unguri 29,1%, germani 7,9%; 

Banat: români 54,3%, germani 23,8%, unguri 10,4%, sârbi 

şi croaţi 4,370, bulgari 1,1%; Crişana şi Maramureş: români 
60,79%, unguri 23,1%, evrei 6,4%, germani 4,8%). 

După cum se vede mai sus, românii au o majoritate ma-. 
sivă absolută în tot Vechiul Regat, minus Dobrogea, în Tran- 
silvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Basarabia. Au o ma- 

1) Vom da în fiecare provincie cota populaţiei majoritare şi unda 
e cazul cea a minorităţilor etnice mai importante.
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joritate relativă foarte aproape de cea absolută în Dobrogea 
şi Bucovina. 

În nici un judeş de frontieră cu vreunul din vecinii noşiri,. 
proporţia minorităţii etnice aparţinând vecinului respectiv, nu 
atinge nici majoritatea absolută şi nici chiar cea relativă. 

Este drept că există şi o enclavă formată din trei judeţe: 
Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune, unde majoritatea e ungară, dar- 
acestea sunt în inima Ardealului și pentru a le retroceda Un- 
gariei ar trebui trecuţi Ungariei, milioane de români, ceeace: 
este imposibil. Atunci n'ar mai putea fi vorba de dreptate şi 
de respectarea principiului naționalităților, ci de nedreptate: 
şi de nesocotirea principiului naționalităților. 

Mai susţin unii, în mod tendențios, că în oraşe, majorita- 
tea ar fi ungară, în cele din Transilvania. Doar în câteva un- 
gurii îşi împart majoritatea relativă cu românii şi cu ger-. 
manii şi acestea sunt patru sau cinci. Dar nici aici nu poate: 
fi vorba de vre-o rectificare, căci principiile enunțate mai sus: 
nu sunt întrunite, și în plus toate orașele fiind înconjurate: 
de masse mari românești la ţară. 

Dar chiar după recensământul ungar din 1910, cel ce: 
a fost avut în vedere la Miinchen faţă de Cehoslovacia, găsim 
în lucrarea din 1913 a contelui Ştefan Bethlen, fost prim. 
ministru al Ungariei «Az olâhok birtokvăsârlâsai az utobs6 St 
&vben» următoarele constatări referitoare la proporţia din-- 
tre Români şi Unguri: «Românii din Ungaria au o majori-. 
«ate numerică pe un teritoriu de 18.700.000 de jugăre, su-. 
<prafaţa totală a ţării fiind de 48.000.000 de jugăre. Ei în-- 
«trec în număr pe unguri şi toate celelalte naţionalităţi din 
«ţară, în întreaga Transilvanie, în trei circumscripţii din Mara:- 
«mureş, în toate circumscripțiile Sălajului, în cea mai mare: 
<parte din comitatele Satu-Mare, Bihor, Arad, pretutindeni. 
«în Caraş Severin şi în cele mai multe din circumscripțiile: 
«comitatelor Timiş şi Torontal...»
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Dar dacă unele minorităţi ar voi să se reîntoarcă în pa-. 
tria lor, aceasta se poate face prin schimburi de populaţie - 
procedeu experimentat atât de strălucit între Grecia şi Tux- 
cia la peste 1.000.000 de oameni în epoca noastră. 

Dar spun unii adversari ai noştri că dacă majoritatea ab- 
solută şi relativă o au fără discuţie românii în provinciile 
alipite „aceasta nu este exact în Dobrogea. Profundă eroare. 
Dacă astăzi s'ar face un recensământ în Cadrilater, — zona 

incriminată de bulgari, — atunci sar constata realitatea și 

anume, că românii sunt în majoritate absolută şi în Cadrilater, 

majoritate obţinută net de curând, în urma plecărilor masive 

ale turcilor în Asia Mică, schimbându-se cu mult cotele în 

favoarea noastră din 1930 şi până azi. Şi că este aşa, o do- 
vedeşte aderarea Bulgariei la Pactul Inţelegerii Balcanice, 

semnată la 31 Iulie 1938, la Salonic, între d-nii Metaxas, pre- 

şedintele în exerciţiu al Inţelegerii Balcanice şi  Kioseiva- 

noff, primul ministru bulgar. Prin acest acord, reprezentanţii 

Inţelegerii Balcanice şi ai Bulgariei îşi iau angajamentul de 

a nu recurge la forţă în relaţiile dintre ele, în conformitate 

cu acordurile pe cari fiecare dintre State le-a semnat în ma- 

terie de neagresiune, iar în schimb se renunţă la clauzele mi- 

litare, navale şi aeriene din Tratatul dela Neuilly şi din con- 
venţia privitoare la frontiera Traciei semnată la Lausanne 

la 24 Iulie 1923, ce ţărmureau posibilitatea de înarmare a 

Bulgariei. | 
- Aceasta este situaţia de drept şi de fapt sprijinindu-ne 

pe ea putem afirma sus și tare, că de partea noastră stă ade- 
vărul şi dreptatea, intangibilitatea frontierelor noastre fiind 

asigurată. 

Dar chiar dacă, în contra evidenţei și a realităţii s'ar 

încerca o violare a situaţiei actuale prin forţă, care ar fi a- 

tunci situaţia noastră? Ne-ar putea ataca credem, doar Un- 

garia şi Bulgaria, cari s'au manifestat adeseori, mai ales pri- 

ma în ultima vreme, ca doritoare de a obţine o parte din te-
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ritoriul României. Chiar în această ipoteză, noi singuri », 
fără a mai vorbi de aliaţii şi prietenii noştri, am putea să 
învingem armatele ambelor State, ducând războiul pe două 
fronturi, în starea în care se găseşte astăzi armata noastră. 

"Singura situaţie grea ar fi, dacă Germania ar sprijini 
milităreşte pe vecinii noștri. Dar credem, şi avem argumente 
serioase pentru aceasta, că o asemenea ipoteză nu se va în- 
deplini. Deoarece politica noastră nu a fost niciodată ostilă 
Germaniei, apoi ambele State au importante interese econo- 
mice complimentare, şi în fine Cancelarul Hitler a declarat 
în mai multe rânduri «că nici un soldat german nu va fi în- 
trebuinţat vreodată în slujba unei cauze care să nu fie ger- 
mană». Mai adăgăm că, cu tuată fosta alianţă din timpul 
războiului mondial dintre Germania şi Ungaria, Germania, 
care e animată astăzi de un puternic simţ realist, îşi dă per- 
fect seama, că ea are mai multă nevoe de raporturi amicale 
cu România, pentru a-şi facilita planurile sale de expansiune 
economică spre Orient, — drumul cel mai scurt şi cel mai 
eftin spre golful Persic, trecând doar prin România. 

Rămâne doar Rusia un punct de întrebare. Raporturile 
noastre cu ea au fost clar definite prin variatele instrumente 
diplomatice ce am semnat reciproc. Ea nu are nici un in- 
teres să ne atace, pe deoparte pentru că are teritorii destule, 
pe de alta, pentru că ar putea declanșa astfel un războiu 
mondial, pe care nu-l doreşte şi pe care l-a evitat când s'a 
ivit criza cehoslovacă. In orice cuz, avem alianţa Poloniei. în 
asemenea ipoteză, care din propriul său interes n'ar putea 
sta indiferentă. 

Cu toate greutăţile multiple ce abundă azi pe scena in- 
ternaţională, credem că putem păşi liniștiți la consolidarea 

  

1) Armata României ar putea însuma peste 2 milioane de soldaţi, — sunt peste 5 milioane de bărbați valizi între 20 Şi 54 de ani în ţară,
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ţării sub scutul Inţeleptului nostru Rege şi al Armatei, pa- 
văză sigură şi neclintită a hotarelor intangibile ale României. 

Concluzie 

Politica externă a României condusă cu atâta măestrie 
de Suveranul nostru are drept prim obiectiv păstrarea ne- 
ştirbită a tuturor frontierelor actuale. Cel de al doilea obiec- 
tiv este păstrarea păcii. 

Pentru asigurarea acestor două țeluri, România îşi întă- 
reşte o armată model, drept supremă garanţie, şi a încheiat 
o serie de alianţe regionale: tratatul de alianţă cu Polonia, 
Mica Înţelegere, (astăzi mult scăzută ca importanţă în urma 
micşorării Cehoslovaciei) şi Inţelegerea Balcanică, o serie de 
prietenii continentale: pactele de amiciţie cu Franţa şi Italia, 
şi susţinerea unei politici de colaborare fructuoasă cu toţi 
acei ce-i întind o mână de colaborare prietenească şi sinceră. 
Ea s'a ţinut departe de vre-o propagandă ideologică, la modă 
astăzi, ceeace îi atrăgea poate prietenia unui anume grup, 
dar şi antipatia grupului adversar. 

Cu toţi vecinii România are astăzi raporturi cordiale, 
graţie tocmai acestei atitudini defensive şi împăciuitoare. Ea 
n'are a cere nimănui nimic, fiind satisfăcută prin graniţele 
sale actuale, dar nu poate admite de a servi drept obiect de 
compensație sau satisfacţie ale poftelor de pradă ale altor 
State. 

Conştientă de datoria ei, România duce o politică de 
neutralitate binevoitoare față de toate curentele de idei ce 

„Se concurează astăzi între ele, nentralitate. armată, fiind gata 
la orice când nevoia o va cere. 

Credem că la adăpostul armatei în prim rând, şi al 
tratatelor, în al doilea, generaţia noastră poate privi viito- 
rul cu încrederea că va păstra neştirbit patrimoniul ce i-a 
fost încredinţat, după închegarea lui cu jertfele sutelor de 
mii de morţi întru împlinirea idealului nostru naţional. 

 



Anexa] 

Rezultatul alegerilor pentru Camera Deputaţilor în anii 
| 1928, 1931 şi 1933. 

  

  

1928 1931 1933 

Alegători înscrişi 3.671.352 4.038.464 4.380.354 
Voturi neexprimate 880.672 1.111.352 1.401.606 
Partidul naţional-țărănese 2.208.922 438.747 414.685 

FR » liberal 185.939 —— 1.518.606 
> țărănesc 70.506 100.682 152.167 
>» poporului 70.790 141.141 —— 

Blocul Muncitoresc 38.351 13.116 —— 
Liga apăr. naţ. creştine 32.273 113.863 133.205 
Diverşi 8.250 3.412 155.759 
Anulate 53.249 82.558 58.955 
Gruparea Uniunea Naţională 1.389.901 —— 
cuprinde partidul naţ.-liberal. 

Partidul naţ.-liberal Gh. 

Brătianu —— 173.586 147.665 
> “maghiar 172.699 139.003 119.562 
> social-democrat — 94.957 —— 
»  ţărănesc-democrat —— 80.570 — 
- evreesc —— 64.193 — 

Gruparea Zelea Codreanu — 30.783 —— 
Uniunea Agrară —— — 13.208 
Partidul țărănesc radical —— — 82.930 
Partidul naţ. agrar —— — 121.748
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Anexa ii 

Rezultatul alegerilor pentru Camera Deputaţilor în anul 1932.. 

Partidele politice 

Partidul naţ.-ţărănist 

» naţ-liberal (|. G. Duca) 

„ maţuliberal (Gh. Brătianu) 

>» ărănesc Dr. Lupu 

Liga Apărării naţional-creştine 

Partidul naţ.-agrar (Goga) 

> maghiar 

- social-democrat 

Gruparea Zelea Codreanu 

Partidul evreesc 

Uniunea naţională 

Partidul poporului 

Voturi exprimate 

Numărul voturilor- 

1.203.700 

407.023 

195.048 

170.860 

159.071 

107.634 

108.857 

101.068 

70.674 . 

61.582 

68.116 

64.525 

2.124.158 

Anexa [ll 

Rezultatul alegerilor pentru Camera Deputaţilor în anul 1937. 

Partidele politice 

Voturile Numărul Coeficientul 

obţinute mandatelor obținut peţară: 
  

Partidul naţ. liberal 

> naţ. țărănesc 

» totul pentru ţară 

„ naţ .creştin (Goga) 

maghiar 

naț. liberal Gh. Pră- 

tianu 

1.103.353 152 35,92% 
626.612 86 20,40% 
418.378 66 15,58% 
281.167 39 9,15% 
136.139 19 4,43% 

119.361 16 3,89%
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Voturile Numărul Coeficientul 

  

Partidele politice obținute mandatelor obținut pe țară 

Partidul țărănesc radical 69.198 9 2,25% 
> agrar 52.101 —. 1,70% 
> evreese 43.681 — 1,42% 
> poporului german 43.612 — 142% 
- social-democrat ger- 

man 28.840  — 0,94% 
poporului 25.567 — 0,83% 

Frontul Muncii 6.986 — 9,23% 
53 alte grupări şi liste inde- 

pendente 11.145 — 0,36% 
Totalul alegătorilor înscrişi 4.649.163 
1 oturi exprimate 3.071.695 
Buletine anulate 45.555, ceeace dau 1,48%



Anexa |V 

NOUA CONSTITUȚIE 

promulgată la 27 Februarie 1938 

CAROL AL II-lea, 

Prin graţia lui Dumnezeu și voinţa naţională. 

REGE AL ROMÂNIEI, 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate: 

Poporul Român dându-și învoirea, Noi decretăm următoarea 

Constitujiune 

TITLUL 1 

Despre teritoriul României 

Ari. 1. — Regatul României este un Stat Naţional, unitar 
şi indivizibil, 

Art. 2. — Teritoriul României este inalienabil. 

Art. 3. — Teritoriul României nu se poate coloniza cu 
populaţiuni de seminţie străină.



142 

TITLUL U 

Despre daloriiie şi drepiurile Românilor 

CAPITOLUL 1 

Despre datoriile Românilor 

Art. 4. — Toţi Românii, fără deosebire de origine etnică 
şi credinţă religioasă, sunt datori: a socoti Patria drept cel mai 
de seamă temei al rostului lor în viaţă, a se jertfi pentru apă- 
rarea integrităţii, independenţei și demnităţii ei; a contribui 
prin munca lor la înălțarea ei morală şi propăşirea ei econo- 
mică; a îndeplini cu credinţă sarcinile obștești ce li se impun 
prin legi şi a contribui de bună voie la împlinirea sarcinilor 
publice, fără de care fiinţa Statului nu poate vieţui. 

Art. 5. — Toţi cetăţenii români, fără deosebire de ori: 
gine etnică și credinţă religioasă, sunt egali înaintea legii, 
datorându-i respect și supunere. 

Nimeni nu se poate socoti deslegat de îndatoririle sale 
civile ori militare, publice ori particulare, pe temeiul cre- 
dinţei sale religioase sau de orice altfel, 

Art. 6. — Nu se admite în Statul Român nicio deose- 
bire de clasă socială. Privilegiile în așezarea dărilor sunt 
oprite. Micşorările şi măririle de impozite nu pot fi decât 
generale şi statornicite prin legi. 

Art. 7. — Nu este îngăduit niciunui Român a propo- 
vădui prin viu graiu sau în scris schimbarea formei de gu- 
vernământ a Statului, împărţirea ori distribuirea averii al. 
tora, scutirea de impozite, ori lupta de clasă.
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| Art. 8. — Este oprit: preoţilor, de orice rit şi credinţă 
religioasă, a pune autoritatea -lor spirituală în slujba propa- 
gandei politice, atât în locaşurile destinate cultului şi func- 
ţiunilor oficiale, cât şi în afară de ele.. . 

Propaganda politică, în locaşurile destinate cultului, ori 
cu prilejul manifestaţiunilor religioase, nu este îngăduită ni- 
mănui. 

Orice asociaţiune politică pe temeiuri ori pretexte reli- 
gioase este oprită. 

In afară de persoanele, de condiţiunile şi de formele 
prevăzute în legi, nimeni nu poate lua ori. presta jurăminte 
de credinţă. 

Art. 9. — Românul care, fără prealabilă autorizaţie a 
Guvernului, va intra în orice serviciu al unui Stat străin, sau 

se va alătura pe lângă o corporație militară străină, pierde 
de plin drept cetăţenia română. 

Supunerea pentru oricât tin:p şi din orice fapt ar re- 
zulta ea, la vreo protecţie străină, trage după sine pierderea 
de plin drept a cetăţeniei române. 

Naţionalitatea română pierdută în condiţiunile aci ară- 
tate nu se poate redobândi decât prin naturalizare. 

CAPITOLUL II 

Despre drepturile Românilor 

Art. 10. — Românii se bucură de libertatea conştiinţei, 
de libertatea muncii, de libertatea învăţământului, de liber- 
tatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de aso- 
ciaţie şi de toate libertăţile din cari decurg drepturi, în con- 
diţiunile statornicite prin legi.
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Art. 1]. — Naţionalitatea română se dobândeşte prin 
căsătorie, prin filiaţiune, prin recunoaştere şi prin naturali- 
zare. Naturalizarea se acordă prin lege în mod individual; ea 
nu are efect retroactiv. Soţia profită de naturalizarea soţului 
şi copiii minori de aceea a părinților. 

Art. 12. — Libertatea individuală este garantată. 
Nimeni nu poate fi urmărit sau percheziţionat, decât în 

cazurile și după formele stabilite de lege. 

Nimeni nu poate fi deţinut sau arestat decât în puterea 
unui mandat judecătoresc motivat şi comunicat în momentul 
arestării, sau cel mai târziu în 24 ore după arestare. 

In caz de vină vădită ori de urgenţă, deținerea sau ares- 
tarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite şi co- 
munica în 24 ore, conform alineatului precedent. 

Art. 13. — Nimeni nu poate fi sustras, în contra voinței 
sale, dela judecătorii pe care îi dă legea. 

Art. 14. — Domiciliul este inviolabil. 
Nicio vizitare a domiciliului nu se poate face decât de 

autorităţile competente în cazurile şi potrivit formelor sta- 
bilite de lege. 

Art. 15. — Pedeapsa cu moartea se aplică în timp de 

războiu potrivit codului de justiţie militară. 

Consiliul de Miniştri va putea decide aplicarea dispozi- 
ţiunilor din alineatul precedent şi în timp de pace, pentru 
atentate contra Suveranului, Membrilor Familiei Regale, Şe- 
filor Statelor străine şi demnitarilor Statului din mobile în 
legătură cu exerciţiul funcţiunilor ce le sunt încredințate, pre- 
cum şi în cazurile de tâlhărie cu omor şi asasinat politic.
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Art. 16. — Proprietatea de orice natură, precum şi 
creanţele atât asupra particularilor cât şi asupra Statului, 
sunt inviolabile şi garantate ca atare. 

Oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, 
după normele prevăzute în legi. 

Bunurile cari fac parte din domeniul public sunt admi- 
nistrate şi nu pot fi înstrăinate decât după regulile şi cu 
formele stabilite prin lege. Nicio lege nu poate înfiinţa pe- 
deapsa confiscării averilor, afară de cazurile de înaltă tră- 

dare şi delapidare de bani publici. 

Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de 
utilitate publică şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire 
stabilită de justiţie conform legilor. Prin cauză de utilitate 
publică nu se poate înţelege decât aceea care este de natură 
a folosi în acelaşi timp tuturor şi fiecăruia în mod actual 
ori eventual. 

În afară de cazurile de utilitate publică pentru apărarea 
naţională, pentru lucrările de interes militar, sanitar, cultu- 
ral, pentru căi de comunicaţie terestre, nautice ori aeriene, 
pentru pieţe şi lucrări publice prevăzute în legile actuale, 
niciun alt caz nu se poate stabili decât prin legi votate de 
ambele Adunări cu majoritate de două treimi. 

Art. 17. — Zăcămintele miniere precum şi bogăţiile de 
orice natură ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se ex- 
ceptează masele de roci comune, carierele de materiale de 
construcţii şi depozitele de turbă, fără prejudiciul dreptu- 
rilor dobândite de Stat pe baza legilor anterioare. O lege a 
minelor va determina normele şi condiţiunile de punere în 
valoare a acestor bunuri, va fixa drepturile proprietarului 
care vor fi de cel puţin 50% din redevenţa şi din preţul la 
hectar al concesiunii, şi va arăta, totodată, putinţa şi măsura 
în care aceştia vor participa la exploatarea acestor bogății. 

10
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Drepturile câştigate în favoarea Statului pe baza actelor 
de concesiune încheiate până în prezent se respectă. 

Art. 18. — Drumurile mari şi mici, ulițele care sunt 
în sarcina Statului, Judeţelor, Municipiilor şi Comunelor, 
fluviile şi râurile navigabile sau plutitoare, țărmurile, adău- 
girile către mal şi locurile de unde s'a retras apa mării, por- 
turile naturale sau artificiale, malurile unde trag vasele, spa- 
țiul atmosferic, apele producătoare de forţe motrice de folos 
obştesc și în deobşte toate bunurile cari nu sunt proprietate 
particulară, sunt considerate ca dependinte ale domeniului 
public. 

Art. 19. — Libertatea conștiinței este absolută. 
Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate 

și protecțiune, întru cât exerciţiul lor nu aduce atingere or- 
dinei publice, bunelor moravuri şi Siguranţei Statului. 

Biserica ortodoxă română este şi rămâne neatârnată de 
orice chiriarhie străină, păstrându-şi însă unitatea, în pri- 
vinţa dogmelor, cu biserica ecumenică a Răsăritului. 

Chestiunile spirituale şi canonice ale bisericii ortodoxe 
române ţin de o singură autoritate sinodală centrală. 

Raporturile dintre diferitele culte şi Stat sunt de dome- 
niul legilor speciale. 

Art. 20. — Actele stării civile sunt de atribuţia legii 
civile. 

Intocmirea acestor acte va trebui să preceadă totdeauna 
binecuvântarea religioasă, care este obligatorie pentru toţi 
membrii cultelor. 

Art. 21. — Învăţământul este liber în condiţiunile sta- 
bilite prin legi speciale şi întru cât nu va fi contrar bunelor 
moravuri, ordinei publice şi intereselor de Stat.
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„ Învăţământul primar este obligator. In școlile Statului 
„acest învăţământ vu fi gratuit. 

Art. 22. — Constituţia garantează fiecăruia, în limitele 
şi condiţiunile legii, libertatea de a comunica şi publica ideile 
şi opiniunile sale, prin graiu, prin scris, prin imagini, prin 
:sunete sau prin orice alte mijloace. 

Art. 23. — Secretul scrisorilor, telegramelor şi convor= 
birilor telefonice este inviolabil. Se exceptează cazurile în 
care justiţia e datoare să se informeze conform legii. 

Art. 24, — Cetăţenii români au dreptul de a se aduna paş- 
mici şi fără arme pentru a trata tot felul de chestiuni, con- 
formându-se legilor cari regulează exerciţiul acestui drept. 

Intrunirile, procesiunile şi manifestaţiile pe căile pu- 
blice ori în aer liber, sunt supuse legilor şi orânduirilor po- 
liţieneşti. | 

Art. 25. — Oricine are dreptul a se adresa prin peti- 
iuni, subscrise de una sau mai multe persoane, la autorită- 
țile publice, însă numai în numele celor subscrişi. 

Autorităţile constituite au singure dreptul să adreseze 
:petiţiuni în nume colectiv, 

Art. 26. — Cetăţenii români au dreptul a se asocia, con- 
formându-se legilor. 

Dreptul de liberă asociaţiune nu implică dreptul de a 
creia persoane juridice. Condiţiunile în care se acordă per- 
sonalitatea juridică se stabilesc prin lege. 

Art. 27. — Numai cetăţenii români sunt admisibili în 
funcțiunile şi demnităţile publice, civile şi militare, ţinându- 
'se seamă de caracterul majoritar şi creator de Stat al Na- 
țiunii Române.
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Supuşii străini nu pot ocupa atari funcțiuni, decât în: 
cazurile statornicite prin legi. 

Străinii aflători pe pământul României se bucură de: 
protecţiunea dată de legi persoanelor și averilor în genere. 

Numai Românii şi cei naturalizaţi români pot dobândi 
cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. Străinii vor- 
avea drept numai la valoarea acestor imobile. 

Art. 28. — Decoraţiunile străine se vor purta de Ro- 
mâni numai cu autorizarea Regelui. 

Insignele, emblemele, medaliile precum şi uniformele de 
orice fel, nu pot fi creiate, nici atribuite, nici purtate fără. 
legiuită încuviinţare. 

TITLUL III 

Despre puterile Statului 

Art. 29. — Toate puterile Statului emană dela Națiunea: 
Română. 

Ele însă nu se pot exercita decât prin delegaţiune și nu- 
mai după principiile şi regulile aşezate în Constituţia de faţă. 

Art. 30. — Regele este Capul Statului. 

Art. 31. — Puterea legislativă se exercită de Rege prin: 
Reprezentaţiunea Naţională care se împarte în două Adunări: 
Senatul şi Adunarea Deputaţilor. 

Regele sancţionează și promulgă legile. 
Inainte de a i se da sancţiunea regală, legea nu e va- 

labilă. 

Regele poate refuza sancţiunea. | 
Nicio lege nu poate fi supusă sancţiunii regale, decât 

după ce va fi fost discutată şi votată de majoritatea ambelor: 
Adunări.
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“Promulgarea legilor votate de ambele Adunări se va face 
prin îngrijirea Ministrului de Justiţie care este și păstrătorul 

Marelui Sigiliu al Statului. 
Iniţiativa legilor este dată Regelui. Fiecare din cele două 

Adunări pot propune din iniţiativă proprie numai legi în in- 
teresul obştesc al Statului. 

Interpretaţiunea legilor cu drept de autoritate se face 
numai de puterea legiuitoare. 

Nicio lege, niciun regulament de administraţiune gene- 
rală sau comunală nu pot fi îndatoritoare decât după ce se 
publică în chipul hotărît prin ele. 

Art. 32. — Puterea executivă este încredințată Regelui, 
care o exercită prin Guvernul Său în modul stabilit prin 

Constituţie. 

Art. 33. — Puterea judecătorească se exercită de orga- 
nele ei. 

Hotărîrile judecătoreşti se pronunţă în virtutea legii. 
Ele se execută în numele Regelui. 

CAPITOLUL I 

Despre Rege 

Art. 34. — Puterile constituţionale ale Regelui sunt ere- 
ditare în linie coboritoare directă și legitimă a Majestății 
Sale Regelui Carol 1 de Hohenzollern Sigmaringen, din băr- 
bat în bărbat prin ordinul de primogenitură şi cu exelusiunea 
perpetuă a femeilor și coboritorilor lor. 

Coboritorii Majestății Sale vor fi crescuţi în religiunea 
ortodoxă a Răsăritului.
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Art. 35. — In lipsă de coborîtori în linie bărbătească ai. 
Majestății Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, 
succesiunea Tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre 
fraţii Săi, sau coboritorilor acestora, după regulile statorni-- 
cite în articolul precedent. | | 

Dacă niciunul din fraţii sau coboritorii lor nu s'ar găsi în. 
viaţă, sau ar declara mai dinainte că nu primesc Tronul, 
atunci Regele va putea indica succesorul Său dintr'o dinastie 
suverană din Europa occidentală, cu primirea Reprezentaţiu-- 
nii Naţionale dată în forma prescrisă de art. 36. 

Dacă niciuna nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant.. 

Art. 36. — In caz de vacanţă a Tronului, ambele Adunări. 
se întrunesc de îndată într'o singură Adunare chiar fără con-- 
vocare şi, cel mai târziu până în opt zile dela întrunirea lor,. 
aleg un Rege dintr'o dinastie suverană din Europa occidentală. 

Prezenţa a trei pătrimi din membri cari compun fiecare: 
din ambele Adunări şi majoritatea de două treimi a membrilor: 
prezenţi sunt necesare pentru a se putea purcede la această: 
alegere. In caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul. 
mai sus descris, atunci în a doua zi la amiază Adunările în-- 
trunite vor păşi la alegere, oricare ar fi numărul membri-- 
lor prezenţi şi cu majoritatea absolută a voturilor. 

Dacă adunările s'ar afla disolvate în momentul vacanței. 
Tronului, se va urma după modul prescris la articolul ur-- 
mător. 

In timpul vacanței Tronului, Adunările întrunite vor 
numi o Locotenenţă Regală compusă din trei persoane, care 
va exercita puterile Regale până la suirea Regelui pe Tron. 

In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret. 

Art. 37. — La moartea Regelui Adunările se întrunesc- 
chiar fără convocare, cel mai târziu zece zile după decla- 
rarea morţii.
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Dacă din întâmplare ele au fost disolvate mai dinainte 

şi convocarea lor a fost hotărâtă în anul de disolvare, pentru 

o epocă în urma celor zece zile, atunci Adunările cele vechi 

se adună până la întrunirea acelora care au a le înlocui. 

Art. 38. — Dela data morţii Regelui şi până la depune- 
rea Jurământului succesorului Său la Tron, puterile con: 

stituţionale ale Regelui sunt exercitate în numele Națiunii 

Române de Miniştrii întruniţi în consiliu şi sub a lor respon- 
sabilitate, 

Art. 39. — Regele este major la vârsta de 18 ani îm- 

pliniţi. 

La suirea Sa pe Tron El za depune mai întâi în sânul 

Adunărilor întrunite următorul Jurământ: «Jur a păzi Con- 

stituţia şi legile Națiunii Române, a menţine drepturile ei 

naţionale şi integritatea teritoriului». 

Art, 40. — Regele poate numi un Regent şi doi Su- 

pleanţi cari, după moartea Lui, să exercite puterile Regale 

în timpul minorităţii succesorului Său. 

Această numire se face cu primirea  Reprezentaţiunii 

Naţionale, dată în forma prescrisă de art. 36 din Constituţia 

de faţă. | 

Regentul va exercita totodată şi tutela Regelui minor. 

Dacă la moartea Regelui, Regentul nu s'ar găsi numit şi 
succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunări întrunite 

vor numi pe Regent și pe cei doi Supleanţi, procedând după 
formele prescrise de art. 36 din Constituţia de faţă. 

Regentul şi supleanţii Săi nu intră în funcţiune decât 
după ce vor fi depus înaintea ambelor Adunări întrunite, 
jurământul prescris de art. 39 din Constituţia de faţă. 

În caz de deces al Regentului, Supleantul cel mai în 
vârstă îi va lua de drept locul, procedându-se conform celor
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stabilite la alineatul precedent pentru alegerea unui nou 
Supleant. . 

Art. 41. — Dacă Regele se află în imposibilitate de a 
domni, Principele Moștenitor major, singur, ia de drept Re- 
genţa. In cazul în care Principele Moștenitor ar fi minor, 
Consiliul de Miniștri, după ce s'a constatat legalmente im- 
posibilitatea de a domni, convoacă îndată Adunările Legiui- 
toare reunite peniru a decide. 

Art. 42. — Nicio modificare nu se poate face Consti- 
tuţiei în timpul Regenţei. 

Ari. 43. — Regele nu va putea fi totodată şi Şeful unui 
alt Stat fără consimţământul Adunărilor. 

Niciuna din Adunări nu poate delibera asupra acestui 
obiect, dacă nu vor fi prezenţi cel puţin două treimi din 
membri cari le compun și hotărârea nu se poate lua decât 
cu două treimi din voturile membrilor de faţă. 

Art. 44. — Persoana Regelui este inviolabilă. Miniştrii 
Lui sunt răspunzători. 

Actele de Stat ale Regelui vor fi contrasemnate de un 
Ministru care, prin aceasta însăşi, devine răspunzător de ele. 

Se exceptează numirea Primului Ministru care nu va fi 
contrasemnată. 

Art. 45. — Regele convoacă Adunările Legiuitoare cel 
puţin odată pe an, deschizând sesiunea prin mesaj, la care 
Adunările prezintă răspunsul lor. 

Regele pronunţă închiderea sesiunii. 
El are dreptul de a disolva ambele Adunări de odată 

sau numai una din ele. Actul de disolvare trebue să conţină 
convocarea alegătorilor şi a noilor Adunări,
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Regele poate amâna Adunările. Ele se întrunesc de plin: 

drept la împlinirea unui an dela data amânării, dacă între 

timp nu au mai fost convocate. 

Art. 46. — Regele numește şi revoacă pe Miniştrii Săi. 

EL are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în ma- 

terii criminale, afară de ceea ce se statorniceşte în privinţa 

Miniştrilor. 

El nu poate suspenda cursul urmăririi sau judecății, nici 

a interveni prin niciun mod în administrarea justiţiei. 

El numeşte sau confirmă în funcțiunile publice potrivit 

legilor. 

EI nu poate crea o nouă funcţiune fără o lege specială. 

EI face regulamentele necesare pentru executarea legilor, 

fără să poată modifica legile și scuti pe cineva de execu- 

tarea lor. 

E] poate, în timpul când Adunările Legiuitoare sunt di- 

solvate şi în intervalul dintre sesiuni, să facă în orice privinţă 

Decrete cu putere de lege, care urmează a fi supuse Adună- 

rilor spre ratificare la cea mai apropiată a lor sesiune. 

El este Capul Oştirii. 

El are dreptul de a declara războiul şi de a încheia pacea. 

EI conferă gradele militare în conformitate cu legea. 

El conferă decoraţiunile române. 

El acreditează Ambasadorii și Miniştri Plenipotenţiari 

pe lângă Şefii Statelor Străine. 

El are dreptul de a bate monetă, conform unei legi 

speciale. 

EI încheie, cu Statele Străine, tratatele politice şi mili- 
tare. Convenţiunile necesare pentru comerț, navigaţiune și 
altele asemenea de EI încheiate, pentru a avea putere de lege
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în interior trebue să fie însă supuse Adunărilor Legiuitoare 
şi aprobate de ele. 

Art. 47. — Lista civilă se hotărăşte prin lege. 

CAPITOLUL II 

Despre Reprezentarea Najională 

Art. 48. — Membrii Adunărilor Legiuitoare reprezintă 
Națiunea și nu-și exercită mandatul decât după depunerea: 
legiuitului jurământ. 

Art. 49. — Fiecare Adunare determină prin regulamen- 
tul său modul după care se constitue şi îşi exercită atribu- 
ţiunile. 

Art. 50. — Validarea alegerilor pentru ambele Adunări 
şi verificarea titlurilor membrilor aparţinând fiecăruia din 
ele, se face de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, înainte de 
data fixată pentru întrunirea Adunărilor. 

Art. 5]. — Nimeni nu poate fi totodată membru al 
uneia și al celeilalte Adunări. 

Art. 52. — Deputaţii şi Senatorii, numiţi de puterea exe- 
cutivă într'o funcţiune salariată pe care o primesc, pierd de 
plin drept mandatul lor de reprezentanţi ai Națiunii. 

Această dispoziţiune nu se aplică Miniştrilor şi Subse- 
cretarilor de Stat. 

Art. 53. — Membrii Adunărilor Legiuitoare nu pot apăra 
interese particulare împotriva Statului; ei nu pot face parte 
din consiliile de administraţie ale întreprinderilor cari au 
contractat cu Statul, Judeţele sau Comunele.
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Art. 54. — Orice hotărâre se ia cu majoritate absolută a 
voturilor afară de cazurile statornicite în altfel prin Con- 
stituție. 

In caz de paritate a voturilor, propunerea în deliberare 
este respinsă. 

Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus unul din numărul 
membrilor înscrişi în apelul nominal. 

Art. 55. — Fiecare membru al Adunărilor are dreptul 
a adresa Miniştrilor întrebări la care aceştia sunt obligaţi a 
răspunde în termenul prevăzut de regulament. 

Art. 56. — Niciunul din membrii uneia sau celeilalte 

Adunări nu poate fi urmărit pentru opiniunile şi voturiie de 
el emise în cursul exerciţiului mandatului. 

Art. 57. — Niciun membru al uneia sau celeilalte Adu- 
nări nu poate, în timpul sesiunii, să fie urmărit sau arestat 
pentru vine penale, decât cu autorizarea Adunării din care 

face parte, afară de cazul de flagrant delict. 

Detenţiunea sau urmărirea vreunuia din membrii Adu- 

nărilor este suspendată în tot timpul sesiunii, dacă Aduna- 

rea o cere. 

- Art. 58. — Fiecare din Adunări deliberează şi hotărăşte 

separat, afară de cazurile anume arătate în Constituţia de 

faţa. 

Art. 59. — Poliţia Adunărilor se exercită de Președin- 

tele fiecăreia din ele care, singur, după încuviințarea Adu- 

nării, poate da ordine gărzii respective.
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„Art. 60. — Diurnele Deputaţilor şi Senatorilor se sta- 
bilesc prin lege. 

Secţiuneal 

Despre Adunarea Deputaţilor» 

Art. 61. — Adunarea Deputaţilor se compune din De- 
putaţi aleşi de cetăţenii români, cari, au vârsta de 30 ani îm- 
pliniţi şi practică efectiv o îndeletnicire intrând în vreuna 
din următoarele trei categorii: 

]. Agricultura şi munca manuală; 
2. Comerţul şi industria; 
3. Ocupaţiuni intelectuale. 
Alegerea se face cu vot secret, obligator şi exprimat prin 

scrutin uninominal, pe circumscripţiuni care să asigure re- 
prezentarea felului de îndeletnicire a alegătorilor. 

Legea electorală va fixa circumscripţiunile şi va stator- 
nici după normele mai sus impuse, condiţiunile cerute pentru 
a fi alegător, pentru bărbaţi și femei, incapacităţile, decăde- 
rile, incompatibilităţile, procedura votării şi garanţiile liber- 
tăţii alegerilor precum şi numărul deputaţilor. 

Durata mandatului este de şase ani. 

Art. 62. — Spre a fi eligibil în Adunarea Deputaţilor 
se cere: 

a) A fi cetăţean român; 
b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice și a 

practica efectiv îndeletnicirea respectivă a uneia din cele 
trei categorii arătate în articolul precedent, pe ai cărei ale- 
gători urmează a-i reprezenta; 

c) A avea vârsta de 30 ani împliniţi; 
d) A avea domiciliul în România.
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Incapacităţile, decăderile temporare ori definitive şi in- 
compatibilităţile, se vor stabili prin legea electorală. 

Secţiunea II 

Despre Senat 

Art. 63. — Senatul se compune din Senatori numiţi de 
Rege, din Senatori de drept şi din Senatori aleşi cu vot obli- 
gator, secret şi exprimat prin scrutin uninominal de mem.-: 
brii corpurilor constituite în Stat, în numărul şi condiţiu: 
nile, pentru alegătorii și eligibilii, bărbaţi şi femei, ce se vor 
stabili prin legea electorală. 

Proporția Senatorilor numiţi în raport cu cei aleşi este: 

de jumătate. 

Art. 64, — Sunt de drept membri ai Senatului, în vire 

tutea înaltei lor situaţiuni în Stat și Biserică: 

a) Moştenitorul Tronului dela vârsta de 18 ani împliniţi; 

b) Toţi Principii Familiei Regale, majori; 

c) Patriarhul şi Mitropoliţii Ţării; 
d) Episcopii eparhioţi ai bisericilor ortodoxe române şi: 

greco-catolici, întru cât vor fi aleşi conform legilor Ţării; 

e) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de 

fiecare confesiune, întru cât sunt aleşi sau numiţi conform 

legilor Țării şi reprezintă un număr de peste 200.000 cre- 

dincioşi ; 

f) Actualii Senatori de drept recunoscuţi până la data 

promulgării prezentei Constituţii. 

Mandatele Senatorilor de drept, enumeraţi la paragra- 

fele a—e inclusiv, încetează odată cu calitatea sau demnita: 

tea în virtutea căreia îl deţin. | 

Durata mandatelor Senatorilor numiţi şi aleşi va fi de 

nouă ani. Mandatele Senatorilor aleşi se reînoesc din trei în
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trei ani dela data depunerii jurământului prevăzut de art, 
48 din Constituţie, în proporţie de o treime. 

Ultima treime neieşită la sorţi pentru reînoire păstrează 
mandatele până la expirarea termenului de nouă ani. 

Pentru mandatele ieşite la sorți se va proceda la noui 
alegeri conform legii electorale. | 

CAPITOLUL III 

Despre Guvern şi Miniştri 

Art. 65. — Guvernul se compune din Miniştri şi Sub- 
secretari de Stat. 

Miniştrii exercită puterea executivă în numele Regelui, 
în condiţiunile stabilite de Constituţie şi pe a lor răspundere. 

Miniştrii au răspundere politică numai faţă de Rege. 

Art. 66. — Miniştrii întruniţi alcătuesc Consiliul de 
Miniştri, care este prezidat de acel care a fost însărcinat de 
Rege cu formarea Guvernului şi care poartă titlul de Pre- 
şedinte al Consiliului de Miniştri. 

Departamentele Ministeriale şi Subsecretariatul de Staţ 
nu se pot înfiinţa şi desfiinţa decât prin lege. 

Art. 67. — Nu poate fi Ministru decât cel care este ro- 
mân de cel puţin trei generaţii. Se exceptează acei cari au 
fost Miniştri până acum. 

Art. 68. — Membrii Familiei Regale nu pot fi Miniştri. 

Art. 69. — Miniştrii şi Subsecretari de Stat cari nu 
sunt Membri ai Adunărilor pot lua parte la desbaterea legilor 
«dar nu pot vota; Adunările pot cere prezenţa Miniştrilor la
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deliberările lor. Desbaterile nu pot începe fără prezenţa unui 
Ministru. 

Art. 70. — Regele şi fiecare din Adunări poate cere ur- 
mărirea Miniştrilor şi trimiterea lor în judecata Inaltei Ciurţi 
de Casaţie şi Justiţie care, singură, în secțiuni unite, este 
în drept a-i judeca. In ceea ce priveşte exerciţiul acţiunii 
civile a părţii vătămate şi în ceea ce priveşte crimele 
şi delictele comise de ei afară de exerciţiul funcţiunii lor, 
sunt supuşi regulelor de drept comun. 

Punerea sub urmărire a Miniştrilor de către Corpurile 
Legiuitoare se va rosti prin majoritate de două treimi a 
membrilor de faţă. 

Instcucţiunea se va face de o comisie a Inaltei Curți de 
Casaţie şi Justiţie compusă din cinci membri trași la sorţi 
în secţiuni unite. Această comisiune are și puterea de a cali- 
fica faptele şi a decide sau nu urmărirea. 

Acuzarea înaintea Inaltei Curți de Casaţie şi Justiţie se 
va susţine de Ministerul Public. 

Legea responsabilităţii Ministeriale determină cazurile 
de răspundere şi pedepsele aplicabile Miniştrilor. 

Miniştrii de Justiţie ieşiţi din funcţiune nu pot exercita 
profesiunea de avocat timp de un an dela data ieşirii. 

Miniştrii ieşiţi din funcţiune nu pot face parte din con- 
siliile de administraţie ale întreprinderii cu care au încheiat 
contracte în cei trei ani următori. 

Art. 71. — Orice parte vătămată în drepturile sale 
printrun decret san dispoziţiane semnată de un Ministru, 
cu violarea unui text expres al Constituţiei ori legilor în 
vigoare, poate cere Statului despăgubiri băneşti pentru pa- 
guba suferită, conform dreptului comun.
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CAPITOLUL IV 

Despre Consiliul Legislativ 

Art. 72. — Consiliul Legislativ funcţionează pe baza 

legii sale organice. 

Consultarea Consiliului Legislativ este obligatorie pentru 

toate proiectele de legi, atât înainte cât şi după amendarea 

lor în comisiuni, afară de cele care privesc creditele bugetare. 

Niciun regulament pentru aplicarea legilor nu se poate 

face fără consultarea prealabilă a Consiliului Legislativ, afară 

de cazul prevăzut la alineatul;următor pentru proiectele de 

legi. 

Adunările Legiuitoare pot proceda la discutarea proiec- 

-telor de legi fără a mai aştepta aprobarea Consiliului Legis- 

lativ, dacă acesta nu-l dă în termenul fixat de legea sa 

organică. 

CAPITOLUL V 

Despre Puterea Judecălorească 

Art. 73. — Nicio jurisdicţiune nu se poate înfiinţa decât 

în puterea unei legi. | 

__ Comisiuni şi Tribunale extraordinare nu se pot crea, 

sub nicio numire şi niciun cuvânt, în vederea unor anume 

procese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecării unor 

anume persoane. 

Juriul se desființează. 

Art. 74. — Pentru întreg Statul Român există o singură 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Art. 75. — Numai Curtea de Casaţie şi Justiţie în sec- 

ţiuni unite are dreptul de a judeca constituţionalitatea le-



161 

gilor şi a declara inaplicabile pe acelea cari sunt potrivnice 
Constituţiei. Judecata inconstituționalităţii legilor se mărgi- 
neşte numai la cazul judecat. 

Curtea de Casaţie și Justiţie se va rosti asupra conflic- 
telor de atribuţiuni. 

Dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional. 

Art. 76. — Judecătorii sunt inamovibili. Inamovibili- 
tatea se va statornici printr'o lege specială care va interveni 
cel mai târziu în termen de şase luni dela promulgarea pre- 
zentei Constituţii. In acest răstimp sancţiunile disciplinare se 
vor aplica prin Decret Reg. 2. 

Art. 77. — Justiţia militară se organizează prin lege. 
Art. 78. — Contenciosul administrativ este în căderea 

puterii judecătoreşti, potrivit legii speciale. 
Puterea judecătorească nu are cădere să judece actele de 

guvernământ precum şi actele de comandament cu carac- 
ter militar, 

CAPITOLUL VI 

Despre lastituţiile Judeţene şi Comunale 

Art. 79. — Instituţiunile administrative sunt statornicite 
prin legi. 

TITLUL 1V 

Despre finanţe 

Art. 80. — Niciun impozit de orice natură nu se poate 
stabili și percepe decât în baza unei legi. 

Prin lege se pot creia impozite numai în folosul Sta-
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tului, Judeţelor, Comunelor şi Înstituţiunilor Publice înde. 
plinind un serviciu de Stat. | | 

o „Art. 81. — Nu se pot înfiinţa monopoluri decât prin 
lege şi numai în folosul Statului, Judeţelor şi Comunelor. 

Art. 82. — Fonduri de pensiuni sau gratificaţiuni în 
sarcina tezaurului public nu se pot înfiinţa decât în -virtutea 
unei legi. 

Art. 83, — In fiecare an Adunările Legiuitoare încheie 
socotelile şi votează bugetul fără a putea spori cheltuelile 
propuse. 

Toate veniturile şi cheltuelile Statului trebucsc trecute 
în buget şi socoteli. | 

Dacă bugetul nu se votează în timp utii, puterea exe- 
cutivă va face faţă necesităţilor serviciiloz publice aplicând 
bugetul anului precedent, fără a putea merge cu acel buget 
mai mult de un an peste anul pentru care a fost votal, 

Art. 84. — Controlul preventiv şi cel de ge:tiune al tu- 
turor veniturilor şi cheltuelilor Statului se va exercita de 

Înalta Curte de Conturi, care va supune în fiecare an Adună- 
rilor Legiuitoare un raport general asupra conturilor de ges- 
tiune ale: bugetului trecut, semnalând neregulile ce ar fi să- 
vârşite de Miniştri! în aplicarea lui. Ma 

Reluarea definitivă a socotelilor trebue să fie prezen- 
tată Adunărilor Legiuitoare cel mai târziu în termen de doi 
ani dela încheierea fiecărui exerciţiu. 

! Un corp superior de control va avea misiunea de a 
supraveghea şi examina legalitatea şi corectitudinea execu: 
tării gestiunilor în toate serviciile publice. 

Acest corp va funcţiona pe lângă Preşidenţia Consiliului 
de Miniştri şi va lucra după ordinele Șefului Guvernului.
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Art. 85, — Toate fondurile provenite dela Case Spe- 
ciale, de cari Guvernul dispune sub diferite titluri, trebuesc 

cuprinse în bugetul general al veniturilor Statului. 

Art. 86. — Pentru toată România există o singură Curte 

de Conturi. 

Art. 87. — Delapidarea de bani publici se califică crimă 

şi se pedepseşte ca atare. 

TITLUL V_ 
€ 

Despre Ogşitire 

Art. 88. — Toţi cetăţenii români sunt datori a face parte 

din unul din elementele oștirei, contorm legilor. 

Art. 89. — Gradele, decoraţiunile şi pensiunile militare 

nu pot fi retrase decât în virtutea unei sentințe judecătoreşti. 

Art. 90. — Contingentul oștirii se votează pentru fiecare 

an 'de Adunările Legiuitoare. 

Art. 91. — Nicio trupă armată străină nu poate fi admisă 

în serviciul Statului și nu poate intra sau trece pe teritoriul 

României decât în virtutea unei legi. 

TITLUL VI 

Dispozijiani Generale 

Art. 92. — Culorile drapelului României sunt: Albastru, 

Galben, Roşu, așezate vertical. 

Art. 93. — Reședința Guvernului e în Capitala Ţării.
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Art. 94. — Limba română este limba oficială a Statului. 

„Art. 95. — Niciun jurământ nu leagă şi nu poate fi im- pus decât în puterea unei legi, care hotărăşte şi formula lui. 

Art. 96. — Constituţia de față nu poate fi suspendată nici în total nici în parte. 
In caz de pericol de Stat se poate institui starea de ase- diu generală sau parţială. 

TITLUL VII. 

Revizuirea Consiituţiei 

Art. 97. — Constituţia de față nu poate fi revizuită în total sau în parte decât din iniţiativa Regelui şi cu consulta. rea prealabilă a Corpurilor Legiuitoare cari urmează a in. dica şi textele de revizuit, 
Consultarea Adunărilor Legiuitoare se face prin mesaj Regal și se exprimă cu majoritate de două treimi ale Adu- nărilor întrunite întruna singură sub preşidenţia Preşedin- telui Senatului. Rezultatul consultaţiunii se aduce la cunoş- tinţa Regelui de preşedinţii celor două Adunări însoţiţi de o Comisiune specială. | 
Textele noui, urmând a înlocui pe cele revizuite, se vo: tează cu majoritate de două treimi de fiecare Adunare în parte. 

TITLUL VIN 

Eispoziţiuni Tranzitorii şi Yinale 

Art. 98. — Toate pământurile expropriate şi distribuite 
pe baza legii pentru reforma agrară a Vechiului Regat din 
17 Iulie 1921, a legii pentru reforma agrară din Transil-



165 

vania, Banat, Crişana și Maramureş din 13 Iunie 1921 şi a 
legii pentru reforma agrară din Bucovina din 30 Iulie 1921, 
sunt respectate ca drepturi câştigate şi vor fi cârmuite, pentru 
orice litigii relative la ele în prezent şi pe viitor, de acele 
legi. , 

Dispoziţiunile acestor legi introduse în art. 131 din Con- 
stituţia dela 1923 rămân cu caracter constituţional. 

Toate drepturile politice dobândite în virtutea decre- 
telor-legi ratificate prin art. 133 al Constituţiei din 1923, se 
respectă. 

Toate codicele şi legile în vigoare se vor revizui în 
vederea unificării legislaţiei, punându-se în armonie cu prin- 
cipiile actualei Constituţii. Până atunci ele rămân în vigoare, 
Din ziua promulgării Constituţiei de faţă sunt desfiinţate 
acele dispoziţii din legi, decrete, regulamente şi orice alte acte 
cari sunt contrarii celor înscrise în această Constituţie. 

Se abrogă de asemenea din ziua promulgării prezentei 
Constituţii, Constituţia promulgată cu Decretul Regal Nr. 
1.360 din 28 Martie 1923. 

Juriul în materie criminală va mai funcţiona până la 
punerea Codului Penal Carol al II-lea şi al Procedurii Penale 
în acord cu principiul statornicit în art. 73 al Constituţiei 
de faţă. 

Până la convocarea Adunărilor Legiwtoare toate decre- 
tele au putere de lege fără a mai fi nevoie de ratificarea lor. 

Statutul Familiei Regale are caracter Constituţional şi 
nu se poate modifica decât cu procedura pentru revizuirea 
Constituţiei. 

Art. 99. — Pentru alegerea Adunărilor Legiuitoare ce 
urmează a fiinţa pe baza prezentei Constituţii, un Decret 
Regal cu putere de lege, în condiţiunile art. 98, va fixa con- 
dițiunile cerute pentru a fi alegător şi ales, în Cameră şi Se.
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nat, circumscripţiunile electorale, numărul Deputaţilor și Se- 

natorilor, normele după cari urmează a se face alegerea. 

Acest decret are un caracter Constituţional şi nu se poate 

modifica decât cu majoritate de două treimi. 

Art. 100. — Prezenta Constituţie, după ce va fi edictată 

de Rege, va fi supusă Națiunii Române spre «bună ştiinţă 

şi învoire». 

Un Decret Regal va fixa . procedura după care se va 

urma în acest scop. 

După terminarea acestei operaţiuni şi a aducerii rezul- 

tatului ei la ennoștinţa Regelui de către Președintele Consi- 

liului de Miniștri, Constituţia de faţă va fi promulgată și 

intră în vigoare.
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