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- Domnule Președinte, 

Domnilor Senatori, : S 

Acum câteva zile! când m'am prezen- 
tat -d- lui președinte al Senatului pentru 

„a-l -muigă „să mă înscrie și pe mine-între! 
„acei cari vor luă cuvântul la legea pen- 
„tru organizarea armatei, eram foarte 
emoționat; și emoția mea nu”proveneă 
de acolo că d. președinte al Senatului 
ar fi atât de rigid încât să îngheţe pe 

! cei ce îl apropie, emoția mea. provencă 
dintr?o altă cauză: îmi eră - teamă. câ 
nu cumva-să mă întrebe dacă voiu vorbi 
pentru lege sau dacă voiu vorbi în con- 

“tra legii, așă cum sptine regulamentul. 
Vă mărturisese că nu aș. fi ştiut ce.să 

„„ răspund. Deaceea ţin să vă declar. și 
- d-voastre, d-lor senatori; că voiu face ex-.. 
punerea mea în, lumina celei mai desă- 
vârșite obiectivităţi. N Nu am să vorbese 
nici ca majoritar, nici ea opozant, ci. ca 

  

*) Curântare ținută în sedinţa Senatului. dela 3 
i Aprilie 1930, cu prilejul diseaţiunii la legea or- 
ganizării ar matei. 
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militar; nici nu am să i combât legea pe - 
- - care o 'avem în discuţiune, nici nu am 

s*0 susțin, dar voi spune adevărul, 
Veţi recunoaște și d-voastre, d:lor se- 

natori, că la noi numai în rare ocaziuni 

se vorbește despre armată, cceace-nu este 
totdeauna un bine. Aşă bunăoară dacă, 
„ne gândim la. lunga, sesiune trecută în 

- care, după cun spuneă “un:coleg al nos- 
Ei tru, s'a votat 217 legi, în ceeace priveşte 

armata, însă, în afară de câteva 'co- 
municări şi unele interpelări ce se refe: 
reau mai mult. la chestiuni de amănunt, 
“nici o diseuţiune de principii nu a avut, 
-loc:şi 'niei o lege militară” nu a fost VO» 
tată: . 

Deaccea, A-lo senatori, vă rog ca as- 
tăzi, când se prezintă 'ocaziunea să în- 
găduiţi ca înaințe de a intră în discu- 
țiunea. referitoare! lâ proiectul de -lege, 
să fac o expunere de ordin cu totul ge- -: 
neral asupra unor stări de lucruri din 
armata noâstră, care va folosi în Spe- 
cial acelora dintre d-voastre ce nu prea 
sunteţi obișnuiți. cu, chestiunile - “mili- 
tare, 

- Armata finia o instituțiune de reali- 
zări pozitive, pentru dovedirea diferite- 

- lor afirmaţiuni ce voiu face, nu am să re- 
curg la calea discuţiunilor teoretice... 
sau la teorii abstracte după cum se în- 
tâmplă lucrurile în chestiunile de ordin 
juridic, ci voi face un larg apel la ca-
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zuri eonerete și la-faptele trăite, dându-. 
vă numeroase exemple: din cele Întâm- - 

„plate; atât în oștirea noastră, precum Şi 
“ în alte armate străine. . _ 

- Cum însă în aceste exemple, în gene- 
za], nu voiu cită nume; rog pe d. minis- 
tru de răsboi să creadă că Îtenţiunea . 
mea nu este de a face nici cea -mai 
„mică aluziune lâ d-sa. De altfel pe mine: 
nu mă. priv ese persoanele, ci numai 
faptele și în special influenţele pe cari 
s-au avut asupra bunului mers al tre- 

„burilor oștirii. : 
-După această, scurtă, introducere, înc. 

cep cu expunerea. de ordin general. - 
Elementele cari contribuie la alcătui-" 

rea și -funcţionarea organismului -mili- 
tar se pot împărţi în 3. mari grupe. 

"Sunt mai întâi chestiunile de înzestrare 
şi de întreţinere ale armatei, In al doi-. 
Jea rând sunt chestiunile de instrucţiune 

-- propriu zisă a trupei și a ofițerilor și în 
“al treilea rând sunt problemele de orga- - 
nizare şi de conducere.  -.-: 

Despre primele două grupe de -ehes- 

„tiuni nu'voi spune decât câteva cuvinte, 

voi face o seurtă analiză, doar în treacăt, 
" pentruea să'pot-dă o desvoltare mai nare 
problemelor de organizare și de condu- 

„cere, cari ne interesează, pe noi în spe- 
- cial: în momentul de faţă. 

_.Inzestrarea armatei. 

In eceace priveşte înzestrarea arma- 
tei este evident că, dela această tribună,



  

. 
. . A . 

«nu pot să.vă spun nimic, nu pot să arăt | nici ce avem, nu pot:să arăt nici ce ne Tipsește,: pentrucă atâţia dușmani. ne pândese şi nu aşteaptă decât 0 ocaziune ca să afle un moment de slăbiciune dela, „-Boi. Există însă un element de apreciere : “Public, cunoscut de toată lumed. care. vă 'poate dâ.-0. oarecare indicaţiune în * această privinţă și anume : cât cheltuim» noi cu armata -din veniturile totale: ale Statului, comparat .eu alte armate stră- ine? Am luat -anume veniturile” totale ale Statului ŞI nu bugetul anual; pen- trucă sunt unele țări cari au case auto-: . nome, alte ţări nu le au Și prin urmare . „comparaţiunea- nu ar fi fost Justă. 
"D-lor, după ultimele date, rezultă că Bulgăria” cheltuește 21 la sută cu ne- „xoile armatei. Insă Bulgarii au devenit nişte adevăraţi maeştri în „eeeace prii- veste camuflarea -cheltuelilor : militare, “pentrucă | ei. au trecut: întreţinerea cu- „- zărmilor, de pildă, la Ministerul de In- terne, spitalele le-au trecut la Ministe- rul Sănătăţii Publice, astfel că în rea- i : Jitate Bulgaria cheltueşte “peste 30. la sută „din veniturile totale ale Statului” ci armata. Ungaria cheltuește-30 la su- tă, Jugoslavia "27 la sută, Rusia. 28 la - sută, Turcia 37 la'sută; Franţa 28 :la : sută. Insă Franţa, cea pacifistă, chiar în anul acesta, pe lângă. acești 28 la sută, din excedentul bugetar a întrebu- . , 

o ea III
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inţat 3 miliar de şi jumătate pentru for- 
tifieaţiuni şi pentru artilerie . grea. 

D. general H. Cihoschi, ministru „de _ 
răsboi: Cinci miliarde!, _.. , 
D, general. N. Alevra: Polonia, 30 la. 

sută, iar România, 16 la sută! - 
„n asemenea condițiuni vă daţi. seama ; 
d lor senatori, că oricât. de pricepuţi: 
am-fi noi, ori cât de buni organizatori - 

şi ori cât de'economi, înzestrarea oștirii - 
noastre este departe de a fi la înălţimea 
înzestrării celorlalte armate... 
Eu mă abţin dela orice comentarii, - 

| Ţin î însă să vă amintesc ce a spus marele 
geniu militar al omenirii, Napoleon l, 
-acum 0. sută şi mai bine de. ani: „Este 
“mai bine ca o ţară să-și plătească sie: 
însăș un tribut militar, spre a nu fi cu- 
cerită, decât să fie obligată să plătească 

„acest tribut mai: târziu înv ingătorului, 
"spre a-și rescumpără ” cucerirea, Fără 
armâtă, fără forță, nu poate să existe 

"nici independență politică, nici libertate 
individuală” €. 

“Aceste” cuvinte spuse acum -un secol 
și mai bine își -au și astăzi toată valoa- - 
“rea lor, pentrucă în âfară de primejdia - 
unui răsboi. pe care „nimeni nu-l poate 
prevedeă și nici să 'se asigure că nu va 
fi, 3 lueruri par mai mult decât pro- 
babile - din această situațiune. a _Înzes- 
trării armatei noastre. -. 

“Ia primul: rând, "A-voâstre, știți că



  

ideea dezarmirii ii generale face progrese 
din ce în „ce mai mari, că se țin. mereu 
congrese și conferinţe. intern naţionale şi 
că la. Liga. Naţiunilor. există o see-: 

"ţiune cari se: ocupă cu “această ches- 
- tiune, Dar până la. rezolvarea “com. 
pletă -a acestei. probleme, depe. acum 

- se prevede. o etapă, intermediară ŞI. a- 
nume că: la un moment dat, toate, Sta- 
tele să se. oblige să nu mai fabrice noui 
armamânte şi noui munițiuni. O ase- 
menea propunere de sigur că-va fi a- 

_ doptată de alte State cari, mai prev ăză- 
„toare decât noi, au avut grija până acum 

să șe înarmeze până în dinţi. Dar vă în- 
“treb d-lor senatori, care va. fi situaţiu- 

aveă voie pentru .viitor să fabricăm mu- 
niţii, puști, tunuri, cartușe, obuze, ete.?. 

In al doilea rând A-voastre. știți că ne 
găsim. în. alianţă militară cu Polonia. 
Această țară . face . sacrificii - enorme 
„pentru armata ei.:In primii ani ai recon- 

-- mea armatei noastre când, cunoscând 
starea de înzestrare a ci, nu voin mai: 

stituirii, Polonia cheltuiă 49. la sută 
din buget numai“ cu nevoile . “militare, 
iar astăzi când organizarea, şi înzestră- 
rea, :este _completă, cheltuglile ei s'au 
oprit totuși la 30 la sută, Și atunci vă- 
zând că noi nu facem sacrificii . similare, 
este posibil ea la un moment dat. Polo- - 
niz să-denunţe această alianță. 

D. Ştefin.. Graur: “Totuș are movge | 
de noi.



D: general X, Acura: Astăvară în. 
“presa europeană. se 'vorbeă - -despre o 
nouă orientare politică care ar CUpriN- 
de: Polonia, Ungaria; Ttaliă. și Au 
tria. i 

" In asemenea - „condițiuni, vă întreb 
iarăș, d-lor senatori, care va îi situaţia 
țării noastre, rămași singuri și izolaţi .: 

"aci la gurile: Dinării, cu veșnica ame- 

a
 

nințare slavă. dela răsărit? | 
Iată de ce guvernul trebuie să se. gân-.. 

. “deaseiă, bine la grozava, “răsptindere ce” 
şi-o asumă în faţa ţării și a istoriei, 
dacă la un moment dat evenimentele ne. - 

-„Yer suprinde cu înzestrarea. armatei ne- 
completă. Pa - 

“Și această răspundere va îi cu atât. - 
mai mare, cu cât nu '0 va putei împăr-, 
tăși cu Parlamentul, pentrucă; noi, ne- 

"având: posibilitatea de. a cunoaşte, reali- - 
tatea lucrurilor în ceeace. priveşte “în- 

zestrarea armatei, nu avem. nici mijlo- 
cul de. a exercită. controlul: . la care 

Constituţia ne dă drept. - 
Dar mai este încă ceva. De trei. pă- . 

trare de veac, de când există la noi. o. 
vieaţă constituţională, “nu, se poate cită..: 
un Singur'caz în câre un guvern să fi 

„ cerut Parlamentului eredite militare și 

ele să fi fost refuzate. - | | 

De aceea cred, d-lor senatori, că şi de. 
"astădată sunt în asentimentul majori- 
tăţii d-voastre și putem asigură guver-:
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„nul că în niomenitele de faţă, noi Soco- |. 
tim că -nici o cheltuială nu este prea 
mare pentru armâtă” şi-l mai putem: a- 
Sigură că orice credite ni se vor cere, : 

_le vom votă din toată inima” și cu acea 
dragoste pe care fiecare. din noi o pur- 

„tăm instituţiei. ce pentru orice român 
reprezintă mândria. trecutului, Sigu- 
ranța prezentului, chezășia “viitorului. 
“(Aplause prelungite). - | 
_ ar dacă prin imposibil, Parlamentul 
ar refuză aceste credite, -atunei d-le: 

„ministru, vă sfătuiese s să vă “amintiți de. ! 
cuvintele spuse în. parlamentul german, 

_într?o oeaziune similară, de genialul om. 
“politie care “a fost. Bismarck. 

Bisinarek spunei: „0 ţară, care are 
„trei frontiere. ce pot fi atacate în ace- 

- laș timp, trebuie să aibă întotdeauna o 
armată ' puternică.. “Dacă nu voiu puteă 
“obține „pe cale: legală banii necesari 
pentru înzestrarea, armatei, atunci am 

să-i fur. Știu bine că voiu fi! închis, 
-dar. cel. Puțin acolo, -la închisoare, am | 
Să dorm mai liniștit decât a azi, când țara 
“este dezarmată“€, 

-De aceea d-le: ministu, « aceste cuvinte 
dorese să vi le amintiţi în orice mo-.. 
ment, ca să puteţi dormi liniştit și 
d- voastre 

„DB, Ștefan Graur: Este cel 1 mai mobil 
furt, : |.
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- astrucţia. în armată - 
D. Genevgl N. Alevra: D-lor,; trec la 

0 a.doua chestiune, la instrueţia î în ar- 
mată. - Și. despre aceasta. - voiu spune, 
foarte puţine cuvinte. De astădată, nu 
"că lucțurile ar fi seerete,- dar. pentrucă 
este o chestiune care: privește direct pe 
șefii armatei și noi; Parlamentul, . nu 
avem a ne amestecă, . 

- Din contactul . strâns . pe. care Lam 
| păstrat cu armata” pot.să vă asigur, 
d-lor. senatori, că instrucția la noi în 
“armată - este” îndrumată - pe: “calea 
cea. bună, că în armată - se: munceşte . 

„mult şi cu spor'şi că ofiţerii noștri își 
dau toată silinţă să instruiască” cât mai 
bine pe soldați. (Aplause). DI 

Sunt însă două” observaţii pe . cari. 
âm regretul să le fac. . . : : o 
“In bugetul pe anul acesta an consta- 

tat cu 'surprindere și cu. durere că din' 
capitolul cel mai “important al bugetu-: 
lui armatei, adică diii capitolul instruc- 
ţiei s'a. redus lei 49, 600.000. | 
"D-lor, dacă suma dela. acest capitol: ar. 
îi mare, "dacă ea ar reprezentă 8 sau-9. 
sute de "milioan, de sigur că această re- 
ducere n'ar fi avut, nici o importanţă. 

, Dar când 'anul trecut această. sumă eră. 
“numai de 170 milioane Și s'a micșorat 

, 

cu încă 50 de milioane, vă daţi seama că 
s'a făcut, o reducere de peste 30 la sută 

ȘI, totodată „aceasta însemnează că. noi
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cheltuim din bugetul Ministerului Ar- 
- matei, cu instrucţia armatei, abeă 1,5 

la sută, pe când” toate celelalte State 
“eheltueiese între G și 12 la sută, numai 
la capitolul instrucţiunii. 

“D. ministru ştie tot atât de bine ca 
și mine, că adevă irata instrucţie a sol- 
datului este numai “când face serviciul 
activ, şi evident, dacă se, redue mijloa- 

„cele. de: instrucție. în timpul serviciului. - 
„activ, soldatul rămâne neinstruit, pen- 
trucă este adevărat «că mai -este con- 
centrat : în . timpul când este rezervist, 
însă numai pentru | reîmprospătare a 
„cunoștințelor militare și nu spre a „do- 
bândi altele noni. - 

“In al, doilea rând, d. ministru. știe 
măi bine decât mine, că. trupele bine 
instruite suferă în lupte mai puţine 
pierderi decât cele neinstruite. Solda: 
tul bine. instruit . știe totdeauna când 

știe, mai.cu seamă, cum Să se folosească. 
de cel mai mie accident ce i-l oferă. te- 
renul. 

De. “adeca,- d-lor senatori, să ştiţi că 
aceste '50 de milioane econorhisite acum, 
se vor.traduce odată şi odată prin pier- 
“derea de câtevă mii de: “vieţi, cari de- 
sigur ar fi puţut fi cruţate, dacă. a. 
ceste reduceri nu s 'ar fi făeuț. în. a- 

" „cest an. 

A doua obesrvaţie este relativ ă la 

"să înainteze, când să se -oprească şi
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muniția care se trage anual. In regu-: 
lamentul. militar este prevăzută o can- | 

"titate normală de muniții și o cantitate -. 
minimală. La, noi cantitatea minimală: 
a devenit.o regulă generală. Valoarea ei 
reprezintă, 600 milioane 'lei. Ei bine, am 
observat că și în bugetul pe:anul. tre- 
cut. și în bugetul pe anul acesta ' se a- 
foetează - pentru muniții numai 230. mi: 

“lioane de lei. Şi atunci, din moment ce 
tragerile se fac, înțelegeţi bine. că nu-_ 
mai în acești doi ani s'au consiumat! 

muniții de 800 milioane lei, peste. 'cele 
„prevăzute în bugetul armatei ȘI că a- 

ceste muniții s'au luat din stocul de 
răsboi . destul de anemie și el. 
“Eu vă spun. aceste lucruri, d-le: mi- 

nistru, nu din spirit de critică: şi, nici - 
ca să vă fae dificultăţi, dar numai să 

- vă atrag, atenţiunea, că există o lege a 
lui Nieu-Pilipescu din 1912 și astăzi în. - 
vigoare, care obligă pe-orice ministru de 
răsboi, ca orice: cantitate: luată, din 
stocul. de răsboi să o înlocuiască ime- 

iat, . 
 D-lor, pentrucă vorbim de chestiunea” - 
instrucției, nu mă pot opri să nu-vă * 

_“reamintese cuvintele atât. de: înțelepte 
și de chibzuite pe cari Alteța Sa Re- 
gală Principele Nicolae le-a 'spus cu 

„ocazia manevrelor din anul acesta. 

Alteța Sa Regală Principele. Nieo- 
lae-a spus în esenţă două lucruri: „Este
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nevoie ca armâta noastră să aibă o qoc- 
trină proprie de luptă““, adică să aibă 
regulamente militare care .să . cores- 

„pundă firii. poporului nostru, imijloace- 
lor “de cari „dispunem, terenului pe care 

ne vom. bate și naturii adversarilor cu. 
"eari.ne vom luptă.. In al-doilea 'rânq-.. 
Alteța Sa Regală Principele Nicolae: a. 
insistat foarte. mult ca. să'se-deă mij- 

„loace mai multe pentru aceste "manevre, 
“ce se dovedise atât. de folositoare. Şi cu | 
toate. făgăduielile făcute “de a. prim 

"ministru în faţa Alteţei Sale Regale şi 
a generalilor armatei, - văd că s'a răs- 
puns cu “reducerea. a 50 milioarie, toc- 
mai dela capitolul instrucţiuni armatei,. 
adică de unde se:fae cheltuielile pentru 

: aceste manevre. “ 
D, ministru de răsboi, pe când. eră 

tânăr, locotenent, a făcut. odată “cu = 
mine stagiu într?o armată străină “i 

- poate a rămas cu amintirea că-acea ar- 
mată,” deși avea cusururi de altă na- - 
tură, în ceeace priveşte . însă - instrueția. 

“taetică, eră desăvârșit, - pregătită, în- 
trucât manevrele durau acolo 8 săptă: . 
mâni. Astăzi găsim că manevrele du- . 
rează în Bulgaria 6 "săptămâni; în Un-: 
garia 4 săptămâni, în Cehoslovacia 4 

“ săptămâni, în Polonia. 6 săptămâni, în 
Rusia 8 săptămâni, iar în România 15. 
zile. Dacă din aceste 15 zile se scad 
4—5 zile cari se pierd pentru marșuri,
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pe zona de concentrare, atunci vă daţi 
„seama că manevrele la noi nu durează, 
în realitate decât 10 zile. 
„D-lor, aceste manevre mai suat ne: 

cesare pentru noi și din. alt punet de! 
vedere: pentru. selecţionarea ' coloneilor.- 
și generalilor cărora urmează să li se. 

_ încredinţeze înalte coniandamente. 
Căci, după marșuri lungi și .obosi- 

toare în mijlocul zgomotului produs de 
puști, de mitraliere, a bubuitului tunu- : 
rilor, este momentul .psihologie cel mai 

prielnie, pentru” ca: şefii. armatei să 
„ «onstate -dacă acela 'care formează. o- 
„..„bieetul- unei, propuneri. de. înaintare, 

are stăpânire de sihe, dacă știe să .1ă 
hotărâri şi dacă, mai cu seamă, poate să . 

„le aducă la bun sfârșit. Așă încât eu - 
_socot: că dacă examenele de general tre- 
"eute'pe băncile liceelor din Piatra -Neainţ 
și Brașov, cum au fost până acum, au. 
„constituit o rușine pentru armata: noas- 

„--tră, apoi acel curs. de Comandament, - 
pe care. d. ministru are intenţiunea să-l 

înfiinţeze, nu este decât un slab palia- 
tiv: -pentru : rezolvarea problemei. - 

Problema comandamentului . nostru, 
a pregătirii “generalilor, nu'-se poate 
face flecât prin mânevre și numai prin 
manevre. Dar atâta timp cât mane: 

„Vrele țin două săptămâni, bine înţeles 
„că acest lucru nu se poate realiză. . + 

Dilor, în legătură cu aceasta, daţi-mi 
2
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voie să vă spun un fapt, care." poate 
păreă mic, dar care pentru noi are o 

__ deosebită . importanţă. Atunci. când 
“trupa pleacă pe câmpul de manevră, 
evident că nu toţi soldaţii și. toți oti- 
ţerii pot să meargă cu această . trupă. 
“Trebuie lăsat un: mie număr dintre -ei 
pentru paza eazărmilor, pentru păzirea, 
magaziilor, pentru îngrijirea bolnavilor 
și așă mai încolo. Ei bine, un” coman- 
dant de divizie care a luat pârte” la 
ultimele manevre, îmi spună că .nici 
un soldat și nici un ofiţer nu voiau să . 

„ Yămână în cazarmă, toţi doreau să 
meargă lă manevră.. Din această cauză, . 
comandanții de regimente au.fost ne- 

: Yoiţi să tragă la sorţi pe acei cari ur- 
mau să rămână în cazarmă. 

- Vieaţa la manevră. are farmecul: ci, 
dar este plină . de greutăţi: marșuri 
lungi și obositoare, somn puţin, hrană 

"la ore neregulate, “ploaie şi noroiu. Si 
„cu toate acestea soldaţii şi ofiţerii noș- 
tri; cu ocaziunea, acestor manevre s'au . ! 
dovedit dă un avânt, de o ordine și de. : 
o disciplină mai presus de orice laudă. 
(Aplause prelungite), - 

- Se cuvine dar, d-lor senatori, să tri- 
mitem bravilor noștri ostași, ofiţeri şi 
soldaţi, toată gratitudinea și toată în- 
crederea, noastră. (Aplause prelungite). 

| Organizarea armatei 
Tree acum la problemele de organi-- 

zare ale armatei, cari ne preocupă. în
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„special p pe noi. Problemele pe cari le are 
-de rezolvat organizatorul militar sunt 
foarte complexe. şi foarte “greu de so- 
luţionat. Aceste greutăţi provin din 
două cauze: măsurile organice ce se iau, 
nu prives2 câteva sute. sau câteva mii 

"- de -funeţionari - după cum lucrurile se 
întâmplă în celelalte : administrațiuni 
publice ei ele se referă la sute de mii 
de oameni în timp de pace și la milioane 
de oameni în răsboi, plus o ântitate. e e... 
normă de materi ale. 

In al doilea rând, aceste greutăți pro- 
vin din faptul. că rezultatele măsurilor * 

“ organice ce se iau nu apar imediat la 
suprafaţă, Rezultatele, bune sau rele, 
nu se văd decât foarte târziu și de or-. 

“ dinar numai.cu veazia unui răsboi. Spre 
“a vă convinge despre acest lucru, să-mi 
permiteţi să vă citez două, exemple : u- . 

“nul din armatele străine „şi. al doilea E 
din armata noastră. . . = | 

Atwmici când: a isbuenit răsboiul bal- 
canic, toată lumea eră convinsă cu Tur- 

cii vor ieși biruitori, şi această convin- 
gere se bază pe date de ordin militar 
riguros exacte: superioritatea în .efee- 
tive,. superioritatea. în armament, supe-. 

„oritate în organizare, Și cu: toate -aces- - 
tea 'Tureii au sfârșit prin -a fi învinși, 
Aceasta. se datorește unui fapt care. pă- 

_xeă atunci de mică importanţă, de a: 
ceia a şi trecut neobservat, at 

Incă din anul 1908, prin urmare eu 
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patru ani înainte, când junii turci lua- 
seră conducerea Statului tureese, prin: . 
tre alte multe reforme au introdus și 
serviciul militar obligator pentru ereș- 
tini. Ori, prin acest 'singur fapt, armaţă 
turceassă a pierdut caracterul de ar- 
mată naţională otomană și totodată a 

“ dispărut şi fanatismul religios care ea- 
raeteriză această armată. Să hu vă rr, 

"eh-puiţi că numărul creștinilor din ar- 
mata turcă .erâ mare; abiă reprezentă. 
25 la sută din efectiv; adică tot atât câţi 

„ minoritari. avem _noi astăzi în armată. + 
"Forţa disolvantă însă a âcestor -ele- . 
“mente, adică a creștinilor e cari n'au voit | 
să. inpte, a fost atât de nare, încât eu 
toată buna organizare n 'a putut fi exi- 
tat. dezastrul, . 

Vedeţi, dar, cum 0 măsură luată în 
1908, deci cu patru ani înainte, şi-a 
produs efeetele de abiă în 1912, 
AL doilea exemplu este în propria 

noastră armată. Mulţi dintre d-voastre 
își .adue aminte “că prin anii .1901—!: - 

, 1904. noi. am trecut printr?0 criză eco- 
 nomică poate tot. atât, de mare ca. şi cea 
de astăzi, Primul ministru și ministrul 
de răsboi de atunci, Dimitrie. Sturdza, . 
pentru ca să facă faţă nevoilor, a făcut 
sconomii „însemnate în bugetul ministe- 
rului de răsboi, cu toate că Petre Carp, 
măi clar văzător, i-a atras atențiunea 
pă poate face redus eri în toate părţile, 
numai la armată nu, Luerul a trecut 

,
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atunci neobservat; contingente întregi 
de soldați au fost liberaţi fără niei.o 

| instrucţiune și s'au dus la vetre. Lu-: 
crurile însă n'au apărut la iveală decât 
cu 16 ani mai târziu, pe câmpul de: bă- 
taie dela Turtueaia și tot frontul du-: 
nărean, când s'au văzut soldaţi cari nu 
știau să țină :0 puşcă în mână, Erau 
tocmai acele -contingente de soldaţi 
cari făcuseră armata în anii-1901—1904 
şi cari din motivele de. economie ale lui | 
Dimitrie Sturdza, rămăseseră, nein- 
truiți. po 
— Fiind” ora 18; Senatul, consultat, 

îneuviinţează. : prelungirea ședinței. 
D, General X.: Alevru: D-lor,. nu-mi 

e.permis să abuzez de răbdarea” d-voas- 
tre, fiindeă am foarte multe lucruri să 

vă spun; însă aș puteă 'să' dovedese. 
"d-lui ministru de răsboi. că și în momen- 

tul 'de faţă, învățământul din școlile 
noastre: militare e pe o bază complet 

. greșită, Lucrul. pare acum neobservat, 
însă dacă vom aveă un răsboi, atunei' 
se ya, puteă constată că tinerii ofiţeri, 

pe cari îi pregătiţi astăzi, au mari lip- 
suri din punctul de vedere profesional 
militar. . 

Nu e locul însă să insist acum asupra, 
chestiunii acesteia; Dacă se va veni cu 
legea învăţământului. militar, atunci vă 
voiu dovedi acest lucru. . - 

Din aceste cauze, pentru'a se preîn- 
-tâmpină marile dificultăţi pe cari le 
are organizatorul militar, două luezuri 

.
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sunt; absolut indispensabile: continui» 
“tate în. conducere şi stabilitate în orga- i 
nizare, 

Continuitatea în conducere, desigur 
că se obține mai ușor în acele . Sate 
câri au. un alt regim: constituțional. ș 

: cari le permite să aibă un comandament . 
continuu în timp de pate. La noi acest; 

: lucru nu este posibil. De aceia conduice- 
rea, armatei: se 'exereită “de fapt de că- 

„tre ministrul de răsboi. : Insă, miniștrii . 
“de răsboi sehimbându-se la ficare gu- 
vernare nouă, atunbi pentru a se face 
față. acestei nevoi imperioase de conti-- 
nuitate, s'a găsit cu icale să se ercoze un 
mare număr de comitete, consilii Şi; Co- . 
misii, sperându-se că cal puţin * prin 
prezenţa persoanelor cari fac parte din 

" aceste comitet, consilii şi comisiuni. și IE 
mai cu seamă prin obligaţiunea impusă. 
ministrul de răsboi, ea pentru 'anu- 
“mite chestiuni să ţină seama de avizul - 
conform: al acestor comisiuni, măcar 
astfel să se obţină o: oarecare ontinui- 
tate. 
“Rezultatele n'au fost tocmai. bune, 

 pentrucă dacă, la început mai . existau 
oarecari dispoziţii legale, 'cari obligau. 

:pe ministru să țină: seama, de avizul eon- 
"-form-al acestor comisiuni, astăzi nu mai 
„găsim - :aceste preseripțiuni în - Absolut. 
nici o lege a noaștră. 

“In al doilea rând aceste comisiuni au 
avut o influenţă, edueativă nefastă, asu-
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..pra i corpului ofiţerese, după cum voiu 

dovedi. în partea: a. doua a. cuvântări . 

mele, ..: = 

„In ce'priv ește stabilitatea î în , organi- 
".. zare, pentru a se. obţine acest lucru, s'a 

recurs la legi mai numeroase ca în alte 

_ înstituţiuni publice. şi recunose că.a- 
tâta timp cât aceste legi au fost ţinute . 
la curent, s'a putut aveă o stabilitate 

oarecare. 
De aceea, să-mu “fiţi miraţi, “dacă faţă 

„de alte instituţiuni . publice, cum € 
„șeoala, biserica, apoi. agricultura sau in-, 
dustria, pentru cati există câte patru 
cinci legi. organice; armata are astăzi 
22 de legi şi îi mai lipsese încă 5 legi - 
cari îi sunt necesare, din cari 3 sunt _ 
anunțate prin Mesaj. 

Dacă, ţineţi seamă - că durata înedie 
a unei legi nu este mai mare de 5 sau 

G ani, această înseamnă, că în fiecare an 
cel puţin 4 sau 5 legi trebuie să fie sau! 

- înlocuite cu altele sau revizuite și mai-- 
"veţi constată totodată. nedreptatea care 
Sa făcut oștirii, prin faptul că în. 8e- 
siunea, trecută nu s'a votat nici o lege 
militară. 

x 

D-lor senatori, în afară de acestea, 
Mesajul Regal din anul. acesta  recu- 

noaște că: „legiurile noastre actuale, în 

urma războiului și a schimbării condi- 
- țiunilor economice. şi sociale de după 
“Tăsboi, nu mai corespund nevoilor vieţii: 

- de astăzi, unei desvoltări normale a ar- 
matei“
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“Dacă la această afirmare categorică - 
- mai adăugaţi fâptul că, noi avem multe: 
legi foarte vechi, cum e legea de admi- 
nistrare: a, armatei din 1900 care are "deci. 30 de'ani; legea de organizare a- 

“marinei care are. 31 de ani; legea căsă- 
toriilor: militarilor '38 ani şi legea de ".- “organizare a comandamentelor care are „50 de ani, atunci înţelegeți bime că de 
această dată, nu mai este vorba să „se | 
voteze o lege sau două, izolate, fără legă- 
tură între ele, ti este vorba de- reorga: 

ru, i , - De altfel acest luerm l-a recunoscut și -d. ministru de răsboi în declarațiunile “făcute la: Cameră. E ia "Când în Frariţa. s?a pus această -pro- blemă a reorgamizării armatei, atât pri- . mul ministru de atunci, d. Poincars, cât. "și ministrul de externe, d. Briand, . au găsit de cuviință, ea odată eu depu-.. „* Berea. primelor legi, să, vină în fața Par-., lamentului şi să facă o expunere asupra 
condițiunilor și- dezideratelor cari tre- - buiau să. se urmărească prin organiza- 

> rea armatei, pentru ca ea să corespundă > . 
politicii externe a: guvernului. . 

„7 Eu am sperat și sper încă că d. Prim-. - ministru va face acelaș lucru și va - imită acel bun exemplu, pentrucă, orice. - guvern, după cum.are o “politică agri- colă, o politică industrială, o politică : școlară, tot: asemenea trebuie să-aibă și - »-
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o politică militară ; adică trebuie să i fie. 

fixat. asupra unor direztive mari: pen- 

tru ca organizarea armatei să fie în le-: 

uătură cu politiea noastră externă. Și. 

pentru a vă convinge despre aizest: lu 
ceru, să-mi permiteți a. vă cită arăş 

două exemple: unul dintr'o armată stră- 

ină, iar celălalt din armata noastră... 

De curând a apărut o lucrare a nia:: 

reşalului englez lord Robertston, inti- : 

tulată „Conducere ea răsboiului, șefi mi- 
litari și oameni politiei“. | 

In această lucrare, mareșalul Robert 
“son, arată cum cu vreo. 10 ani înainte - 

de începerea răsboiului mondial, oa- 
menii de Stat ai. Angliei îndreptat Do; - 
litica acestui Stat în mod hotărît spre .- 

„o politică: continentală. Așă bunăoară, 
el susținea că în urma. incidentului dela: 
Agadâr cu Germania, se. încheiase în-- 
țelegerea cordială en Franţa, i iar în urma. . 
vizitei regelui Eduard al VII-lea, pe. 
care o făcuse ţarului Rusiei la: Reval;: 
se încheiase înţelegerea. cordială cu Ru- 

“ sia. Aceste înţelegeri cordiale, aveau să 
conducă mai curând sau mai târziu la . 
un răsboi pe continent. Or ganizarea, ar- 
“matei. însă rămăsese corespunzătoare” 
celeilalte vechi politici, -adică acelei po- 

. litici numită a „splendidei izolări', pe! 
“cari oamenii de Stat: ai Angliei o du: 
seseră în tot lungul domniei reginei - 
Victoria. 

" Rezultatul a fost. că la izbuenirea rs 

- _ .
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“Boiului mondial în 1914, marele și pu-:. 
ternicul imperiu. britanie nu a putut 
să pună în luptă decât 160.000 oameni, 

„organizaţi. în 6 divizii, și aceștia apți 
„pentru un răsboi colonial și nu pentru 
un răsboi continental, - ă 

Dar mareșalul Robertson: mai a- 
daugă: „prin faptul că organizarea ar- | 
matei noastre în timip de pace nu a fost - 
în legătură cu politica externă a gu- 
vernelor, cel puţin un milion de vieți 
-S'au pierdut, cari ar fi putut fi eru- 
„țate dacă această politică eră în con- 
eordanţă cu organizarea armatei“. 

D-lor senatori, al doilea, exemplu este” 
din propria noastră. țară. Generaţiunea 
din rare cu fac parte, încă depe 'când 
"eram pe bănbile şceoalelor militare, a- 
veam în sufletul nostru simţimântul” 
că noi odată și odată tot vom face răs-. 
boi pentru. desrobirea Ardealului. In 
ceeace privește însă organizarea arma- 
iei, ea nu corespundeă alestei dorinţe 
unanime a poporului nostru, pentrucă 
“în decurs de mai bine de 30 de ani, noi 
“n'am. avut ca trupe de munte — unde 
trebuiă să luptăm în. Ardeal, “în: mod 
necontestat — decât o singură baterie 
de artilerie, care și pe aceea o țineam la 
București și o. scoteam în ficeare an la . 
parada de 10 Mai, unde făceă deliciile - 
publicului. e 
"Și prin faptul că noi nu am avut 
trupe special” organizate de “munte, ar



  

putea să vă spună d-nii wenărali senatori 

de drept, cari au “comandat armate în 

- acest răsboi, câte suferinţi și câte pier- 
deri am avut din această cauză. Astăzi 

leruzile stau invers, Astăzi, când pen-, 

_îru noi problema munţilor. este 'resol-. 

vită, când nu mai avem decât de apărat. 

frontierele noastre, din cari cele dela. 

est și cele dela, veat, sunt la, Şes deschis, .. 

cu toate  aeestea. avem. în organizarea 

- noastră un corp. de armată întreg de 
munte, adică mai mult decât aveă pu- 

ternisa armâtă germană, cara nu .po- 

sedă decât o singură, brigadă. In sehimb. . 

însă cavaleria, „care-și va găsi o largă.. 

întrebuințare. în teren deschis, există. 

astăzi într?o proporţie eu mult mai mică. 

decât o aveă înainte de. răsboi România. 

Mică. 

: Faţă :de cele- ce v'am. arătat, vedeţi 

„cătestei0 nevoie îmiperioasă . ca să fie o.. 

legătură cât mai strânsă între organi- _ 

zarea: armatei: şi. politica, noastră. ex ! 

ternă. 

Noi avem cunoștință, despre olitica 

„generală a guvernului, cătei: cunoaștem: 

politica sa economică, financiară, a- 

orară, -ete., pentrucă în diferite împre- 

urări, fie d. prim-ministru, fie. d-nii. 

- miniștri de resort, au expus punctul de . 

vedere al izuvernului. In ceeace priveşte” 

însă politica . militară, nw avem decât. 

"Sabe cunoștinţi, dintr?o împrejurare. | 

“Anume; anul acesta, -eu ocaziunea dis



"cuţii la Mesăj, pe când vorbeă d. pro- 
- + fesor Iorga, d. prim-ministru, întreru- 

- pând, a.spus că armata noastră este pre-! 
“sătită pentru defensivă, n 
„Aceste cuvinte — sunt silit să vă 

"- mărtumisese — au produs un-foarte rău 
"efect în lumea militară din: străinătate 

7 şi aa avut o acţiune. deprinantă asupra 
„corpului nostru -ofițereze. De aceea ele 
„trebuiess neapărat să fie limurite dela 

„această tribună. i Sa 
Nu există în lumea întreagă o armată 

-Special pregătită -pentru: ofensivă sau 
“o armată spezial pregătită pentru deten- 
„sivă. Nu există decât armate pregătite 
„de răsboi. saw amnate nepregătite de - 

i răsboi;” Armata care este pregătită de 
" răsboi, poate să lupte, indiferenţ,.. fie 
în ofensivă, fie în. defensivă. Armata 

„ nepregătită: nu poate să lupte nici în 
” ofensivă nici în defensivă, Mai mult 
încă; să nu vă închipuiţi 'că o armată, - „= eare- luptă în defensivă, are nevoie de mijloace mai puţine decât în lupta o- - fensivă. Din contră, unele mijloace, cum 
sunt. de exemplu aprovizionarea cu mu- 
-.niţiuni,. trebuie să. fie mult mai mari --atunti. când lupţi în defensivă, pentrucă . “ în ofensivă : soldatul are două mijloace * 
“de acţiune: mișcarea înainte și: focul,. ' pe-când în lupta defensivă soldatul. nu - “are decât :un singur mijloc de: alețiune, * „ focul, și. din cauza. aceasta consumarea - - de muniţiuni este mult mai mare decât în lupta ofensivă. ae 

s
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In al doilea rând, în şcolile noastre 
militare, în călătoriile de comandament, 
la toate manevrele căutăm să insuflăm 
ofițerilor noștri doctrina ofensivă,.. a-- 
dică noi căutăm să-i convingem că nu-.: 
mai prin ofensivă se pot obţine rezul-, 
tate pozitive și că defensiva este negarea. 
victoriei. De aceea, acele cuvinte au avut 
0 acţiune, cum spuneam, deprimantă, a-" 
supra corpului nostru ofițeresc; 

Eu cred însă că d. prim-ministru, ne- 
fiind toemai obişnuit eu technologia mi- 
litară, a vrut să spună cu totul alteeva.. . 
Bănuiese și îmi place să cred că d. prim- . 
ministru a vrut să spună, că noi pen- 
tru viitor nu vom mai face răsboi de. 
cucerire, un răsboi ofensiv (aplause) 

și d. prim-ministru a înţeles. că pentru. 
viitor vom face numai un răsboi. de a- . 

părare sau un răsboi defensiv. Aceasta. 

însă nu.însemnează că chiar. în cazul 

unui răsboi .defensiv armata româ- 
nească să nu lucreze decât tot ofensiv.. 
Dovada cea mai evidentă este operaţia 

- noastră contra Ungariei. Acest răsboi 
a fost defensiv pentru noi, fiindcă un- 
gurii ne-au atacat şi cu toate acestea . 
comandamentul remân prin d, general 
Presan, a înţeles să rezolve această pro- 
temă politică numai printr'o' ofensivă, . 
trecând Tisa și oprindu-se'la Budapesta, 
numai din ordinul aliaţilor. (Aplause).. 
"Im afară de această chestiune gene- 

rală, care, după cum am arătat, ar avea.
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mai multă greutate dacă ar fi spusă 
„chiar de d. prim-ministru, mai avem 

„ încă nevoie de o lămurire: tot, dela d.. 
prim-ministru.. Fiind vorba de organi- 
Zavea generală a armatei noastre, do- 
rim să știm sub ce regim militar înţe- 
„lege d-sa să; așeze ţara noastră. 

- In 'aleastă privinţă, ţin să xă lămu- 
„Yese că sunt două regimuri - militare: 

este regimul militar al naţiunilor sub 
arme și regimul naţiunii armate: | 
Regimul naţiunilor -'sub arme,” care 

:a existat înainte. de răsboi în toate 
„armatele Europei, în afară de- Elveţia, . 
Anglia și Statele Scandinave, este ca-. 
racterizat printr?o armată activă, sau 

permanentă, cât de puternică, cu: efec- 
tive cât mai mari, printr”o “durată de 

* Servieiu relativ lungă, nescoborându-se 
Sub: doi ani, iar armata -de răsboi 
Proveneă din armata de pace, prin spo- 

- Tirea efectivelor și îritr?0 oarecare mă- 
sură și a unităţilor existente în timp 
de pace. Așă bunăoară, înainte de Tăs- 
boi, Franţa și Germania - întreţineau. 
800 de.mii oameni, sub drapel, Rusia - 
țaristă întreținea peste un milion: de 
oameni, iar România Mică, 100. de mii de. oameni, adică cam tot atât cât are România astăzi. Inainte de răsboi aveam 

de regimente de infanterie, astăzi nu „avem de cât 63 de regimente. Ca. „Valeria noastră înainte de răsboi eră în „Proporţie mai imare decât astăzi..
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Al doilea regim este acela. al: naţiunii 
armate. Acest regim.a fost adoptat după 
răsboi, aproape în “toate. Statele. -din. 
Europa... Un asemenea regim, — lăsând 
la 'o parte. faptul că întreaga: naţiune 
iă parte:la pregătirea răsboiului — în. 
“e privește armata, însă este caracteri- 
zat- prin: armate" mai puţin NUMEroase - 
şi cu efective: mai mici în timp de pace; 

o durată: de serviciu . relativ redusă, 

scoborându-se până la un an; iar. înce. 

privește armata “de răsboi sunt două 

concepțiuni diferite astăzi în Europa. 

După una, din concepțiuni — care 

există în Italia, Polonia, Cehoslovacia 

și în Serbia — armata, de. răsboi . pro- 

vine” prin dublavea sau triplarea uini- 

tăţilor existente în timp de pace.. ă 

După o altă concepţiune,—care o gă- 

'sim în Bulgaria, Ungaria, Germania. și 

Franţa,— armata existentă în timp de 

“pate, în momentul declarării xăsboiului, 

- se difuzează şi „apare o altă armată, ar- 

mata de rezervă . - 

* Vedeţi dar, o: deosebire fundamen- - 
tală de concepţie. După unele State: 
armata activă sau armata permanentă. 

este în acelaș. timp și un instrument . 

de pregătire în ftimp de pace şi un" 

„ instrument, de execuţie -a răsboiului.. 

„După “cealaltă concepţie ea, este numai 

un instrument de pregătire, iar, în mo- 

mentul declarării răsboiului, această ar-
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__ “mată dispare; se difuzează și apare o - „Bouă armată, armata de rezervă... 
„Noi, d-lor senatori, îu- puteni şovăi 

între 'cele două. regimuri „asupra naţiu-" . nilor. sub arme și a națiunei armate, 
“Dregum deasemeni. nu putem să osei-.- “lăm între ecle două ' concepţii asupra | caracterului armatei în răsboi, | 

De aceea o primă întrebare pe care 
o fac guvernului, este dacă în- această privință are ceva: fixat, adică, dacă - "are 0 idee directrice în. ceeace priveşte | "organizarea și alcătuirea. armatei de. răsboi, căreia toată organizarea, : din 
timp de pace trebuie. să-i fie. subordo- 
nată? Și. în al doilea rând sunţ în 
drept să întreb guvernul dacă în ca- 

„zul când are o asemenea. idee * con- 
“ducătoare, dacă a luat înţelegere și cu 
şefii celorlalte partide politice ? 

Și. această întrebare să nu vă sur- 
" „prindă de loc, cări, dacă în alte ramuri 

de activitate progresul derivă din di- 
-ferenţierea de concepție și: de metode 
între partidele - politice, din lupta de: 
întrecere și năzuinţa spre mai bine, ce 
o duz:aceste partide între ele ; în ceeace 
privește, însă, organizarea armatei, dacă: 
vreţi, într'un paradox progresul rezulţă 
„mai mult: din continuitate și din stabi- 
litate şi mai cu seamă, din îmbunătă: 
țirile: treptate, aduse în 'cadrul' umei. 
idei mari, unei idei -directriee, care, . . 

„
r
a
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trebuind să aibă o durată cât mai lungă, 

'_ este nevoie să fie- cu asentimentul și 

-a eslorlalte partide politice, spre a nu 

se modifică la fiecare sehimbare de: gu- . 

“Venn. a N 

Numai atunci eând. vom cunoaşte a- 

ceste date și. aceste pre eciziuni, prin le- 

gile, pe cari le vom “votă, organizarea 

armatei va îi umitară, sa va prezentă 

ca un tot armonics. şi. va fi în legătură 

cu politica noastră externă. Fără a- 

ceste dăte şi fără aceste preeciziuni, ori 

„cât de.multe legi militare am votă, nu 

“vom putei înfăptui o operă construstivă 

căci plutim în neant: _-- 

„Cu aseasta am: fermminat partea. în- 

- tâia, relativ la organizarea armatei. 

Tree acum la -a doua chestiune, la 

„chestiunea conducerii. | -. 

Conducerea armatei. . 

, Conducerea armatei are o importanță | 

poate. chiar mai mare decât cea a în- 

zestrării, pentrucă sunt exemple. în îs 

"toria, militară, în care armate cu Înze- 
stare. mai -slabă, dar bine con- 

duse, au putut obţine victoria; pe când 

nu se poate: cită- nici un exemplu; în 

care o armată, ori cât de bine ar fi 

fost înzestrată, dacă conducerea a lă-- 

sat de: dorit, să nu fi sfârșit. prim a. 
“fi învinsă. In această privinţă, exem- 
plul clasice „pentru noi este răsboiul : 
viso-japonez din 1904 — 1905. -In a- 
cest răsboi, înzestrarea armatei ruse nu -- 

a 

”
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ieră întru mnimie inferioară eelei jaipo- 
„neze. Soldatul rus eră tot atât de brav - 
ca soldatul japonez, efectivele în “spe- 
cial, în ultimele mări bătălii dela -Muk- 

„den şi Liao Yang; erau mai mari la 
ruși decât la japonezi “și cu toate a- 

” ecasta rușii au fost învinși, pentru: că - 
conducerea eră superioară la japonezi. 

Intro luerare apărută îndată după 
acel răsboi, datorită colonelului rus-Mar- . 
tinov se arată cum comandamentul rusese - - 
a întrebuințat pe câmpul de bătălie, a- 

» cdleași mijloace greșite de: conducere pe. 
cari 16 întrebuinţă: și. în timp de pace. 
De aceea vă 'daţi seama ce mare im- 

portanță, au sistemele de conducere în 
timp de pace, Pentru -că ele influien- 

„țtează în mod direet condurerea în timp 
„de răsboi. Da e te 

“În armata noastră, de mai bine de - 
”- 50 de ani, se poate spune că am făcut 

“progrese uimitoare în toate direcțiile; 
„afară de una, singură, a conducerii, * 
unde: sistemele și metodale -au rămas: 
aceleași ca în trecut și numai cores- 
pund vremurilor de astăzi.. o 
“Pentru -a, evidențiă mai bine acest | 

lueru şi pentru a pune chestiunea în 
„mod: mai clar voiu căntă să arăt cari * 
“sunt caratteristinile acestor sisteme de 
conducere de eri și astăzi, . _ 

" Conducerea oștirii noastre, 'se “poate 
” caracteriză prin: următoarele  frei 

.
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punete: O auto- învestire- a ministrului 
de răsboi, cu funcțiunea de conducător 
al armatei în timp de pace; o, între- 
buințare foarte mare în conducere de 
comitete, consilii și comisiuni şi al trei- - 
lea, o centralizare excesivă. A 

După cum am spus, prima caracteris- 
tică este auto - învestirea ministrului 
de răsboi, cu funcțiunea . de conducă- 

- tor de căpetenie al armatei. 
Această chestiune din punct de. ve- 

dere constituțional o: voiu discută în 
partea a doua 'a cuvântării mele. 
Fapt însă este „că fără ca acest hueru, 
să fie toemai clar în Constituţia noa- . 
stră, și. fără” a se prevală atât de 
textele de lege, dar nai mult prin or-. 
dine, prin decizii și instrucțiuni mini- . 
steriale, de fapt ministrul de răsboi, 
a fost conducătorul continuu şi real al 
armatei noastre în timp de pace, 

. Acest sistem de conducere nu. dă re- 
zultate bune. Mai întâia nu poate să fie 
contirimitate în conducere în timp 'de 
pace, atât de necesară. Este destul să 

"vă spum că, dela răsboiul pentru Inde- 
_pendenţă, dela, 1878, până astăzi, adică - 
în! decurs de 53 de ani, am avut . 68. 
de miniștrii de răsboi, ceeaze înseamnă 
că wm ministru a tuneționat în mediu 
8-9 luni. 

"Im afară de aceasta; în anul 1915, 
atunei când răsboinul baleanie eră des- . 

,
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“lămțuit și în preajma întăririi. noastre 
în aețiune contra Bulgariei, am avut 
“în curs de un an trei “miniștri de 
răsboi, iar dela încheerea păcii pănă 
astăzi, adică în decurs de zece ani, am 
avut opt miniștri de răsboi! Prin ur: 
mare, vedeţi că în asemenea condițiuni 

- "continuitate în conducere în “timp de 
pace nu poate să existe. 

Im al doilea rând, nu este contimui- 
tate între conducerea din timp de pace 
și cea, de răsboi, pentru că unele sunt 
eriteriile după came se alege un mini- 
"stu de răsboi în timp. de pace şi- 

" altele 'sunt nommnele după care se desem- 
nează genemalul ' care va comandă ar- 
mata în timp de răsboi.: 
Dar mai sunt „Şi alte urmări. mai 
grav: e. Este necontestat. că armata noa- 
stră, ca, toate armatele, se demoarati- 
zează în 'ceeace privește alcătuirea Şi 
strucţura sa. Nu avem decât să amim- 
dim primoipiul Constituţiei, care pre- 
vede că, tot românul, indiferent de ori:. 
gină, etmică de limbă sau de religie, 
face parte din unul din elementele pu- 
derii armate. Nu avem decât să amin- 
tim modul de proveniență, al ofițenilor 
cari azi sumt recrutaţi din toate ela. 

-sele sociale. Noi avem astăzi. în. oștire 
numeroşi ofiţeri fii de ţărani, din cari 
unii au ajuns generali şi ne mândrim «u 
ei! | _
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:: Dar, dacă armata: se . demoeratizează, 
în eceace privește structura și alcătuirea, 

“sa, apoi ca fiimță şi ideologie ea ră- 
mâne o instituţie! tradiționalistă și eon- 
servatoare. Sufletul eroilor morţi în ră- 
sboiu continuă să plutească asupra a- 
«celora cari le-au luat locul, conducân- 
du-i pe căile glorioase ale tradiţiei os- 
tășești. - 
„Pe baza acestor imperative categoriee, 

sunt unele lucruri asupra cărora âr- 
mata nu poate.să facă nici cea mai mică 
concesiune, ori și cât de mult s'ar demo- 
eratiză timpurile. Şi între aceste impe- | 
rative categorice- sunt necontestat disci- 

plina: şi ierarhia, . - 
Nu există armată în lame în care să 

se. poată admite ca un șef de un grad 
mai mie să comande pe un altul de 
un grâd mai mare. 

Ori, acest lucru se întâmplă veşnie 
la noi cu miniștrii de răsboi, pentru 
că nu odată am'avut miniștri de răsboi 
coloneli, sau tineri generali de brigadă, - 
cari în timpul cât au fost la minister 
au comandat, au luat sancţiuni și au 
acordat recompense “altor generali :mai 
mari sau. mai vechi în grad decât ei; 
pentru ca apoi, atunci când nu mai 

"erau miniștri, să se întoarcă sub ordi- 
nele acelorași şefi: pe cari îi coman- - 
daseră. 

Aceste lucruri n'ar trebui să se în- 
tâmple, pentrucă ierarhia în armată 

Y
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“formează un lanţ atât de puternie încât 
inelele sale nu pot fi întreriâpte nici: 
într'un punct, nici la bază „nici la vârf, * 
tără ca organismul militar să nu se ie: 
simtă în întregul său.. a ” 

» Deăceea, d-lor senatori, să. nu vă mi- 
rai dacă, bunăoară, examinând promo- - 
ţiile de înaintare dela generali de bri- 
gadă la generali de divizie, veţi con- 
stată că în mod obișnuit un general de 
brigadă stă 7, 8 sau 9 ani în acest grad, 
aceasta bine înţeles cercetând situaţiu- 
rea pe 15—20 de ani în urmă; : căci 

- nu vorbese de țimpurile actuale. ! 
- Dar din când în când apare câte 

0 promoţie fericită, care stă numai 3 
ani în grad. | | | 

Le o examinare mai amănunțită veţi 
constată însă că dintr?0 asemenea, pro: 
moție face parte și un fost ministru 
de răsboi, care atâta timp cât a fost 
la guvern a avut grijă, prin bugetele 
anuale, să sporească numărul generali- 
lor -ea să poată să obţină și el 0 înain- 

„tare mai repede. . 
„_ Aceasta este una din cauze că noi am- 
ajuns să avem astăzi cel mai mare nu: 
măr de generali din toată Europa. -. 
„Dar au fost şi unii generali miniștri 
cari s'au scoborât foarte Jos în domeniul * - moral, ponegrind și insinuând în contra . . * camarazilor lor, pentru ca a doua 'zi, „când nu mai erau miniștri, să poată 
urcă cât mai sus treptele. ierarhiei mili-



< 

  

“tare, distrugând prin aceasta buna ea- 
maraderie ce trebuie: să, existe în armată 
între generali ca și între toţi ofiţerii... 

In această privinţă, ori și cât de în- 
„depărtate ar fi timpurile, :tot nu 'aşi 
putea să vă dau: exemple dela noi, pen- 

-trucă ar fi posibil să ating unele Sus- - 
“ceptibilități. : 

D. General Al. Zaupescu: Nici nu sunt 
la noi asemenea cazuri, 

D. G. Aslan: Poate-că nici n'ar. ti. a 
“noi, - 

D. General “N. Aleura: Au. fost ș 
da. noi. ” 

Dar, ca să vă dau un. exemplu! “din 
„are să vedeţi că în nici un caz un șef 
mai mie nu trebuie să comande unuiă 
mai mare, pentrucă se: produc animozi- 
“tăți între generali, îmi permiteţi să vă 
citez exemple din "alte armate. . 

Așă, bunăoară, în răsboiul dela 187 0, 
“în bătălia dela Spiekeren, la 6 August, 
corpul al II-lea de armată franceză eră 
“comandat de generalul Frossard; un 
favorit al împăratului, care nedreptă- 
țise pe alţi generali ce ar fi avut drep- 
tul să: obțină un asemenea comanda- 
Ment. 

Ei bine, acest: corp este atacat în * 
„aceă zi de armata a treia a prințului 
“de coroană german și zdrobit, cu toate - 
“că pe o: zonă la 15 km de câmpul de 
luptă se găseau S divizii franceze cari. 
ar fi Dutut interveni în aceiași zi, însă
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- niciun comandant n'a vrut să-l ajute, 
zicând: „lăsaţi. pe acest savant să se 

” deseuree' singur“!. (Murmure). . , 
--  Târ zece zile mai târziu, la 16 August, 
în :bătălia dela. Raisonville-Vionville, 
„corpul al III-lea german, crezând că, 

- are în faţa sa o slabă arier-gardă fran- 
ceză, atacă cu impetuozitate, dar se 

'izbește de întreaga armată a lui Bazin, 
și ar fi urmat să fie zdrobit dacă trei 

„comandanţi de corpuri de armată, ne-. 
știind unde eră bătălia, fără să pri- . 

€ imească nici un ordin,.ci alergând numai 
la bubuitul tunului, nu ar fi sărit în 
ajutorul: eamaradului lor, transformând 
'0: înfrângere sigură într'9 mare vieto- 
Tie strategică. o | 
„Dar mai este şi un alt exemplu: prin. 

“anii 1904—1905, în Franţa, eră 'gu-- 
vernul radical al d-lui Combes. 

Acest guvern 'duceă o luptă înver- unată în contra religiei, urmărind: se- paraţia bisericii de Stat, . 
: i Ministrul de răsboi de atunci, genera- 
- ul Andr$â, pentru ca să complacă şe- : fului guvernului, persecută pe ofițerii 
cari, manifestau, într?un chip sau altul, simțimintele lor religioase, şi între acei „loviți de către generalul Andre a fost. "Și colonelul Foeh, care pe.atunei eră în "- garnizoana Paris și predă la școala de.. Tăsboi cursul de înaltă strategie mili- “tară, punând bazele doctrinei pe care - 

2
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armata. franceză: aveă să '0 aplice în 
Yăsboiul cel mare'din 1914—1918.: ... 

- Ei bine, colonelul Foeh, pentrucă aveă, 
bunul obicei să se ducă în fiecare Dumi-: 
niică la biserică, este mutat de ministrul 
sâu într”o mică garnizoană din provincie. 

Vă închipuiţi care ar fi fost soarta 
Franţei și poate a omenirii întregi dâcă 
în acel moment F'och;. "scârbit, şi-ar fi dat N 
demisia din armată. a - 

- Vedeţi dar că aceste lueruri trebuiesă Ă 
evitate cu desăvâșire și, că buna cama- 
xaderie trebuie să existe între toți ofi- 
țerii noștri.” . 

: D. Ștefan. Graur: Patriotism. 
”D. General N. Alevra: D-lor, faţă de 

această stare de lucruri să nu vă. mi-. 
raţi dacă eu, niilitar, am ajuns-la eon-: 
cluzia că, din toate punctele de vedere 
ar fi mai - preferabil ca -ministrul de 
Tăsboi să fie o. persoană civilă. (a 
plause). 

- M'am întrebat: de multe ori, ce: s'ar 
fi ales de magistratura noastră dacă: 
am fi avut totdeauna miniștri de -jus- 
tiție: aleși dintre: președinții de tribu-: - 
nale 'sau consilierii Curţilor de apel? 
În „magistratură poate că lucrurile. 

„nu ar fi mers așă de departe, pentrucă. 
„după cum se spune, dacă justiţia are 
ochii legaţi apoi gura îi e lăsată liberă, 
„pe când armata are ochi liberi dar gura 
încătușată. De 'aceea i se. spune și pria- 
xea mută.
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Din această cauză multe lucruri! us. râte, cari s'au petrecut în armată, nici n'au putut - transpiră în marele pu-. blie, . - 
„Din aceste cauze alte țări, cu e mai. mare experienţă, politică decât a noa-. stră, au înţeles de mult acest lueru. | - Așă, Franţa, dela încheierea păcii. - încoace, a avut numai miniștri de răs-. boi civili, eu 0 singură excepție, aceea. a generalului. Nollet, în timpul scurtei, guvernări .a d-lui Herriot. | 

_- Tar în Anglia n'au existat niciodată, miniștri de răsboi: militari, decât o sin-. gură excepţie în timpul răsboiului, a lordului „Kitsehener, dar, chiar după. moartea tragică a lordului Kitsehener, deși răsboiul continuă, . miniștrii da. răsboi în Anglia sunt toți persoane civile. Astfel a fost Lloyd George și mai târziu lordul Derby. , ia | „De altfel, fostul. ministru de externe... al Angliei, Sir Grey, spune în memoriile. “sale: „Intr'un Stat cu regim: constitu- țional nu e nevoie 'ca miniștrii să. fie. specialişti. B destul ca ei să aibă, o mare'cultură generală și să aibă cali- tăţi de organizatori, pentru ea să poată conduce pe tehnicieni. e - Dar, “veţi spune că prin acest: miş-., loe ar fi posibil să se introducă poli-.* tica în armată. . Ea . i "Eu nu mă tem de acest lucru, pentru că nu-mi închipui că un om politie din. 

(
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” sorice partid ar face parte. să fie în stare 
“să introducă politica în armată. - Da- 
altfel noi avem exemple î în această pri- 
“vină. 

Am avut oameni politici ca 'Toma 
Stelian, care. a fost. un. foarte bun mi- - 
nistru de răsboi, 'dar mai cu seamă 
-am avut pe Nicolae Filipescu; care eră 
“încarnația cea mai desăvârșită a omului 
politie şi cu toate acestea a fost un mi-. 
"nistru 'de răsboi distins. - 
Și d. general Lupescu, care se gă- 

sește aci și care a: fost: consilierul teh- 
nic al lui Filipescu, vă poate confirmă 
“aceasta și vă mai poate. spune dacă în 
“tot acest timp a putut să observe vreun 

„gest sau vreun act prin care N.: Pili- 
"pescu să fi căutat a întroduee politica, 
“în armată. 

Armata noastră ari. fi fericită să 
aibă și de aci: înainte mulţi miniștri 

+ “ca Filipescu, 
„Vă asigur,- că dacă nu ar fi fost 
- Nicolae Filipeseu ministru. de răsboi, 
în anii 1911—1912, și dacă el nu ar fi 
fost secondat în chip admirabil de că- 
“tre șeful de stat: major de atunei, d. 
general Averescu, armata noastră nu 
numai că nu:ar fi trecut. Dunărea după 
“căteva zile dela declararea răsboiului, 

„“uimind întreaga Europă, dar nici măcar 
„nu s'ar fi putuț. mișca, din cazărmi. 

Acest lueru nu vi-l spun din auzite, 
“sei din proprie experienţă, pentrucă,- pe
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atunci eram maior, șef al biuroului mo-. 
bilizării întregii. armate, astfel încât. 
cunose foarte bine situațiunea din acele. 
vremuri, 

-- Comitete. şi: consilii: .- E 

„. D-lor senatori,. a. doua carâcteristică, 
a sistemelor: de conducere de astăzi este. 
întrebuinţarea. unui număr excesiv de, 
mare de comitete, comisiuni și consilii. 
„. In general vorbind, lucrul produs de.. 
asemenea, adunări colective este mult 
mai mic decât atunei când. lucrează o. 

“singură persoană - | 
„Pe lângă. aceasta, din asemenea. con- 

sili; și comitete mu rezultă de ordinar. 
„decât cel mult soluțiuni mijlocii, nici 6. 
dată soluțiuni radicale. Și în.fine sis-. 
temul de a lueră prin aceste comitete şi. 
consilii face ea răspundere să rămână, 
nedefinită. A i 
“Dar, oricât de mult m'ași strădui să. 
vă arăt defectele acestui sistem de a lu- 
cră prin comitete şi consilii, desigur că, 
nu v'ași puteă „convinge mai bine, decât 
citindu-vă din expunerea de motive a. 
d-lui primriminstru, întocmită cu ocazia 
legii de. organizarea ministerelor, : 

Iată ce spune d. prim-ministru: „după. - 
răsboi în special administrația noastră s'a desorganizat și mai mult prin'erea- - rea de omisiuni de tot felul, funcţio- nând aproape pe lângă, toate serviciile | 

3
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departamentelor. Aceste comisiuni, prin 
avizele or, acopere responsabilitatea. mMi-. 
nistrului și înlătură orice iepundere, 

“a funcţionarilor... .. :: a 

Va, trebui ea în viitoarea organizare: 
toate aceste comisiuni “funcţionând. fie 
pe bază de lege, fie: pe: bază de simplă. 
dispozițiune ministerială, . să - dispară, 
pentru. ca 'să se: poată pune în aplicare; 
răspunderea legală a, funâţionarilor :pu- 
blici. și răspunderea, ministerială“, : --- 

Inlocuiţi cuvântul “de „funcţionar“ 
prin acela de „ofiţer“, ; “şi situațininea : 

:se „potrivește de minune şi pentru ar-! 
mată. 

- Din' nenorotire însă aceste truunoase 
idei, expuse într?un chip atâţ de lumi-: 
n0s,-se găsease în flagrantă contrazicere 
cu enprinsul acestei legi, căci. dacă veţi 
trece da, text, anume la partea: relativă, . 
la organizarea armatei, veţi vedeă «că 
numai în administraţia centrală se gă-. 
sese nu mai puțin de dousprezece comi-. 
tete, comisiuni, și consilii, . *. 

Acest lucru dovedește două lucruri, 
“Său că d. ministru de răsboi n 'a cunoscut 
concepţia d-lui prim-ministru, sau că d, 
prim-ministru, prea mult ocupat, n'a.a-. 
vut timpul să revadă testul acestei legi.. 

* In orice: caz, fie: prima ipotză, îie cea-: 
laltă, este o dovadă. pentru aci : că” legi. 

"de o aşă mare: importanţă nu. trebuiesc: 
“votate cu atâta grabă. N
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; Daeă:la. aceste 12 consilii, comitete şi.. 
_”eomisiuni vom: mai.adăugă încă câte un. 

mie și un anare:comitet la fiecare: co-: 
mandament, de divizie Şi de corp de ar- 
mată, plus ate „comisii, comitete, ete,, 
prevăzute „de. alte legi organice, ale. ar-- 
matei, atunci ajungem astăzi la. reznlta- 
tul că, „oștirea noastră se găsește înpân-, 

zită de un nesfârşit. număr de comitete. 
conşilii și icomisiuni; cari dau cea:mai. 
bună, oeaziune:- ficeărui şef ce nu.vrea. 

„să-și asume 0 „răspundere cât de mică | 
să; se pună veșnic :la adăpostul și sub o-. 
blăduirea, : avizului; prealabil al acestor- 
adunări anonime și fără răspundere. » 

„Voci „-depe diineile majorității... Așă 
este |. i - 
DD. -Goneral AN: Atcvra:: D-lor, cxemple- 

sunt foarte numeroase, Voi “cită unul 
singur, despre rezultatul. acestei stări 

__de: ucauri și anume: influenţa -pe care! 
„oare „uh .. asemenea. sistem de a lueră.. 
în:ceeace privește înaintările în armată... 

Corpul nostru otițerese âste foarte dis-, 
ciplinat. Nu ar fi decât să ne amintim 
timpurile nu prea, îndepărtate, când ofi-. 
țerii primeau pp soldă într adevăr de mi- - 
zerie și. când -adesea, fără motive. justi- 
ficate erau aruncaţi. depe o frontieră pe 
alta, astfel încât ani dearândul acești. o-. 
fiţeri -au irăit în -suferință fără: de spe-. 
ranţă și în- desnădejde fără de liman. 

Cu toate acestea nici un Murmur, nici.
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o şoaptă, nici un, cuvânt de protestare 
dela nimeni și de nicăeri, | 

D. Ștefan Graur: "Onoare lor! 
„DD. General N. Alevra: Onoare lor!. 
Nu 'tot''astfel stau: lucrurile 'când este 
chestiunea de înaintare, adică atunei 
când" se atinge de drepturile lor, care 
au influență -asupra întregii eariere. A- 
tunci răbdarea lor are o limită însă spre 
cinstea și onoarea ofițerilor, și- de data 
aceasta nemulțumirile se exprimă tot pe 

„ cale-legală, pe calea. re elamaţiunilor. In 
“ultimul timp reclamaţiunile î în chestiuni 
de înaintare .au-.sporit: într?un număr . 
îngrijitor, Ştiu că d. ministru de răsboi . 

„are toată bunăvoința ca să soluţioneze 
aceste chestiuni, însă eu îl asigur că nu 
va ajunge la niei un rezultat, pentru că 
după.. cum spune nemuritorul . Slakes- 
peare: în piesa „Hamlet“ *, ceva putred 
există, în. Danemare ca, și acest putregai 
provine toemai de acolo că într?o ches- 
tiune atât, de delicată, „atât de gingașe, 
care atinge direct, cariera ofiţerilor, ho- 
tărîrea uitimă, adică sentinţa definitivă 
nu g dau șefii, individual, "personal și” 
prin urmare direct responsabili ; ci 0 
-dau asemenea adunări anonime şi fără 
răspundere. De aceea d-lor, să-nu vă 
miraţi dacă xci spune. că au fost eazuri 
când ofițeri; propuşi, de toţi șefii lor €-! 
rarhici s să. înainteze: la vechime, odată a- 
junși în: diseuţiunea acestor comitete a-
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nonime „au fost caracterizați „buni în 
grad“, adică opriți dela avansare. Să 
nu vă mirați dacă veţi află că au fost 
cazuri când ofițerii propuși la „alegere“ 
de toţi șefii lor erarhici, odată intraţi 
în discuţiunea acestor comitete, au fost 
trecuţi la rândul vechimei. :. . | 

De fapt şi mai extraordinar, au fost 
- cazuri când. ofițerii propuşi la înain- 
tare prin alegere, ajunși în discuţiunea 
acestor comitete, au fost menţinuţi 
„buni. în grad'“. Pentruea să nu vă în- 
chipuiți că eu exagerez, îmi pare rău 
că d. genera! Văitoianu nu se văseşte 
aici, căci d-sa v/ar puteă spune cazuri : 
mai precise în această privinţă. i 
“Vedeţi, Q-lor senatori, deosebirea -e- 

normă între răspunderea directă și per- 
fsonală a șefilor atunci când caracteri- 

„zează pe ofiţer în memoriul lui și totala 
lipsă da răspundere a acelorași șefi . a- 
„tunei când lucrează, întruniţi în aseme- 

- nea comisiuni anonime. Sora noastră mai 
mare Franţa, . suferă şi ea 'de âceeaș 
boală, de boala comisiunilor și a comite- 
telor, însă, în chestiumi de înaintâre a- 
colo nu se mai întrebuințează nici un 

“comitet, nici-o comisiune, acolo nu hotă-. . răște decât șeful în mod individual și 
"personal, pentru ca să se .poată stabili 
răspunderile: Aa - 

Prin urmare “singurul sfat,. pe care pot să-l dau d-lui ministru de răsboi,.
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în această privinţă, este ea să urmeze 
întotmai cele zise de d, prim-iministru, 
într'un mod „atât -de luminos în expu- 
nerea, -de motive. citită: adică să faceţi 
să dispară toate' acește comisiuni consilii 

și comitete, 
Prin aceasta să ereăeţi d-le ministru, 

că veți sădi g viaţă nouă în armată, o 
viaţă, plină, de acțiuni directe. şi perso- 
nale în locul coleetivităţilor anonime de: 
astăzi, sub auspiciile cărora cu forme 
legale se săvârşese toate ilegalităţile. 

Centralizarea, 

A treia, earacteristică a sistemului . de 
conducere de astăzi este după, cum vă 
spuneam, o' centralizare excesivă, deși 
în armată erarhia comăndamentelor „este 

atât de bine definită încât ea ar puteă 
fi instituţia 'cea, mai descentralizată. In 
această privinţă ași puteă să, vă, citez 
sute de exemple. Mă mulțumese însă cu 
„unul singur: chestiunea mutării ofițeri- - 
lor, . 

D-lor, nu există o atribuţiune în care 
comandanții de mari unități — de di- 
vizii şi de'corpuri de armată — să aibă 
o mai mare răspundere ca aceea a mu- 
tării ofițerilor, pentrucă dela ea depinde 
toată încadrarea. pentru răsboi. In ar- 
mată, cu toae acestea-—până acum cel 
puţin—comandamentele nu aveau nici 

un drept în această privință. Puteă un .
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comandant de divizie sau de corp de 
armătă, să vadă că într'unul din re- 
gimenele sale lipsește până la 50 % 
din efective pe când alături un râpi- 
ment să aibă o supra populaţie de ofi- 
ţeri. El nu aveă dreptul să mute un 
sublocotenent; dintr'un regiment într?al- 
tul. Totul trebuiă să, se facă dela minis- 
ter. Pe de altă. parte acelorași -coman- - 
dânţi de divizie sau de corp de armată, 
în caz de răsboi, li -se încredinţează, 
vieaţa a 50—60.000 de oameni de care 
adesea nu au să-și deă, seama decât faţă 
de propria lor „conștiință. Nu găsiţi, - 
«-lor, tă este o prea mare deosebire de 
atribuţiuni în timp de pace, faţă de a- 

- cele din timp de răsboi? De aceea una 
din cele mai bune dispoziţiuni din a- 
ceastă lege este că s'a aaţ chestiunea 
mutării ofițerilor la comandamentele de 
divizie și corpuri de „armată şi pentru ! 
aceasta nu pot decât să felicit pe d. mi- 
nistru. (Aplause). . 

De altfel această chestiune eră și în- 
tr'o mare contradicție, pentrucă legea 
de înaintare dă dreptul “comandanților - de divizie și de corpuri:de armată să hotărască. în ultima: instanță până la a- 
numite grade, adică. până la gradul de căpitan. In - schimb “însă, „acelorași eo- mandanţi - nu. le acordăm dreptul să 
mute un singur. sublocotenent dela un regiment la altul. : Ma 

=
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" Afară de aceasta avem şi un exem- 
ara foarte edificator. D. general Pre- 

zan,. când a luat în timpul răsboiului 
conducerea Marelui- Cartier al. Armatei, 
printre primele măsuri a fost și acâea 
că a dat muțările la comandămentele 
de divizie şi de corp de armată. Și face 
apel la d. ministru de răsboi, care pe. 
atunei, ca tânăr colonel, comanda o di- 
vizie, să spună d-sa dacă prin această, 
măsură a avut cevă de suferit armata? 

Din contră, dacă nu s'a măriţ auto- 
ritatea și prestigiul acestor comanda- 
-mente? a 

D-lor, întrebarea este dacă sistemul 
de astăzi, când fiecare sublocotenent 
este. mutat cu decret regal, direct: de 
Ministerul de Răsboi, are vreun avan- 
“taj? Asupra acestui lucru este destul să, 
vă amintiţi cele ce vedeți sistematic de 
două ori pe an::la'1 Aprilie și la 1 Oc- 
“tomvrie, când paginele ziarelor sunt. 
pline cu numele'a mii de ofiţeri, mu- 
taţi dela un corp de trupă la altul. Din. 
acestea rezultă două lucruri: mai întâi 
prin asemenea mutări noi dăm îndmi- 
cilor noștri cari ne urmărese de: aproape 
toată, ordinea de bătae a oștirii și toată . 
încadrarea armatei noastre, fără, că ei 
să-și 'deă cea mai mică osteneală. 

In al doilea rând, prin acest. sistem 
care s'a practicat până acum, trupele . 
vor rămâne-în caz de răsboi fără cohe-. 
ziune.



  

„» Există unele forţe morale, pe care în 
timpul de pace le nesocotim, iar la răs- 
boi ne căim amar că n'am ţinut seamă 
îndeajuns de ele, și-printre aceste. forțe 
pe cari le neglijăm în timp e pace, este. 
aceea a coheziunii trupelor, adică .acea 
forță morală care face <a o trupă în 

| luptă să fie capabilă de toate îndrăsne- 
lile,-iar în caz de nevoie să reziste pe o 
«poziţie până la ultima extremitate, | 

Coheziunea rezultă necontestat, mai 
“întâi din instrucţiunea trupelor. Acolo. 
unde este o trupă bine instruită, soldaţii 

„ai mai multă încredere în ei, și sunt 
mai rezistenți. Dar  coheziunea rezultă 
mai cu seamă din cunoașterea, șefilor și 
a soldaţilor între ei. (Aplause prelun- -: 
gite). e Ă 

Și spre a vă convinge de acest lucru 
vă voiu cită două exemple, unul : din- 
tr'o armată străină; și unul din armata 
noastră. 

„„- In bătălia „dela Waterloo din anul. 
1815, dare a pus capăt gloriei lui Na: 
poleon,: trupele cari au luptat în acea 
zi erau excelente ca soldaţi, din pune- 
„tul de vedere al. instrucției, pentrucă, 
„Soldaţii aceștia făcuse campania din. 
Italia .și Spania, luptaseră la Auster- 
litz și la Wagram, la Borodino în Ru- 
sia, la Lipsca şi: la, Dresda, așă că iîn- 

_Strueția lor eră desăvârşită. 
Ei bine, această. armată atât de bine 

instruită și care este victorioasă în tot.
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timpul : :acelei memorabile zile, spre: 

seară, când se lovește de o rezistenţă - 

mai serioasă, opusă de către trupele en- 

-gleze, comandate. de Wellington, cade 

vepede în Qebandadă și fuge de pe câm- 

pul de bătae. Francezilor le-a plăcut 

multă vreme — pentru ca să nu micșo- . 

xeze întru: nimic gloria: marelui Napo- 

leon — „să spună că această înfrângere 

S'ar:datoră actului de trădare al unuia 

dintre generalii săi, Grouehy, care n a 

sosit pe câmpul de bătaie * la ora și la: 

punctul” indicat de marele împărat. Is- 

toria nepărtinitoare a venit însă să a- 

rate adevărul. Şi adevărul este că, a- 

<este trupe, deși excelente ea: soldaţi, . 

însă fiind de adunătură, neavând timp 

_să se cunoască șefii cu soldaţii între ei, 

erau lipşite de coheziune, și, de aceea, 

_au căzut atât-de repede în debandadă, 

punând capăt gloriei lui Napoleon. 

Un'alt exemplu: este. din propria noa- - 

stră armată. Trupele cari au luptat în 

munți, este necontestat că au avut 0 

resistență mai mare. Această resistenţă 

_se datorește în primul rând, desigur, 

valorii celor doi generali, Prezan și A- 

yerescu, cari au comandat aceste trupe; 

(aplause), dar, și, d-lor, vor recunoaşte 

că unitățile pe cari le-au avut sub or- 

dine aveau mai multă, coheziune -decât. 

acele cari au luptat pe frontul Dună- 

rean. Aceste din urmă trupe se poate” 

spune că erau de -adunătură, fiind con-
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stituite din acel batalion al IV-lea, 
care Iuase ființă la decretarea, mobili- 
zării și, după aceea, s'au întrunit în re- 
gimente, brigăzi și divizii, unde șefii şi 
soldaţii se vedeau pentru prima dată cu 
ochii, | : Aa 

Vedeţi, dar, câtă importanţă, are ase. 
menea chestiune a coheziunii trupelor. 
Și, „atunci, pentru a pune capăt acestei 
stări de lucruri atât de dăunătbare 0ş- tirii noastre, nu sunt decât următoarele 
lucruri de făcut:  :. 

Prima chestiune, care a fost rezolvată 
atât de fericit de d. ministru, este ca a- 

„ceste mutări să fie trecute la coman=- 
* damente, pentrucă ele fiind în “contact “mai strâns eu trupele, își dau mai bine. seania de nevoile reale ale acestor mu- tări, 

. - In al doilea rând este „Devoie. ca, a. tunci când 'există, lipsuri de ofiţeri pre, zenţi, aceste lipsuri să apese deopotrivă, 
„Și asupra serviciilor armatei și. asupra trupelor luptătoare, adică asupra regi-. - mentelor;- ne mai putându-se admite ca regimentele să aibă lipsuri, -după cum Spuneam, până la 50 la sută de ofiţeri, iar serviciile să. fie suprapopulate. 
„Dar, mai este "încă o. nevoie, și acei intervine rolul cel mare al d-lui mi- nistru de răsboi, și anume, ca d-sa gă caute să facă vieaţa echivalentă pentru toţi ofiţerii. Și, spun echivalentă, şi nu „egală, pentrucă, desigur. că ofiţerii care Stau pe malul Nistrului și ne păzese ho-
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tarele, nu vor: puteă găsi niciodată  a- 
cele mulţumiri sufletești, pe cari le au. 
ofiţerii în garnizoane. mari și civilizate 
din Vechiul Regat: și Ardeal. Și atunei, 
trebuie să, le dăm. o altă. compensație, 
care nu poate, fi decât pe deoparte ]0-.. 
cuințe cât mai bune! și confortabile, 
pentru ca în mijlocul familiei ofițerii 
să. găsească adevărata mulţumire. sufle- 
tească. Şi în al doilea rând, este nevoie, 
d-le ministru, să vă, îngrijiţi mai mult 
"de acei ofițeri „cari fac paza, hotarelor: 
noastre și cari au. copii la școală. A 
ceștia nu pot să-și instruiască copii în: 

localitățile unde se găsesc,  (aplause), 
iar soldele lor sunt atât de mici, încât: 
nu le dă mâna ca să plătească gazde î în 
orașe, acolo unde se. găsese .școalele pu-. 
blice: Eu cred că din bietul Ministe-. 
rului de Răsboi, de 9 miliarde, s'ar pu-: 
teă găsi 5—10 milioane, pe eare minis- 
terul să le deâ acelora ce au copii la 
școală, Prin asemenea măsuri să fiți si- 

"Sur că se vor găsi ofițeri, cari vor ră-- 
mâne. toată vicaţa lor: pentru, paza. ho- 
tarelor noastie 

D. General de divizie Henri Cihoski, 
minister ul armatei: Aceasta s'a- realizat, 

Sunt 60 de milioane date pentru ofiţerii 
cari stau în garnizoane mici, unde nu 
pot ţine familiile cu: dânşii și care -din 
cauza copiilor cari sunt însoțiți și de 

- mame-au trebuit să aibe locuinţa. fami- 
liei în-altă parte decât în. garnizoană. 
(Aplause). ”
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-D. Colonel Marin Şeinescu: Cât se dă 
de ofițer? -..-: o Si 

„1.D. General de divizie Henri Cihoski, 
ministrul” armatei: Variază dela 80 la 
160 lei pe zi: Patru-cinei mii lei pentru 
generali, şi mi'se pare. trei mii de lei: 
pentru grade mici, 

Voci: Puțin, e i 
DD. General .de divizie Henri Qiloshi, 
ministrul armatei: Dacă leafa este opt 
mii de lei și îi dai trei mii pe deasupra 
pentru gradele mici, îar la, cele de 15 
mii lei încă cinci mii lei, înseamnă ceva, 

"D. Ștefan Graur: Se mai pot înlătură 
comisiile inutile, și să se deă la: ofiţeri. 
„D. General de divizie Henri Cihoshi,- 

"ministrul armatei:. Comisiile nu sunt; 
niciodată inutile, atunci când sunt teh- 
nice. . 
“ D. General Al, Lupescu: Comisiile în. 
armată nu se plătese. - A 
1.D.. General de divizie Henri Cihoski, 
ministrul armatei: Nu se plătese. 

“Urmările conducerii de astăzi... | 
- D.. General N." Alevra: D-lor, întru- 
cât am arătat cele. trei caracteristice 
principale "ale conducerii .de: astăzi, să 
“vedem ce influenţă au avut ele asupra; 
mersului treburilor oștirii. E 

e In primul 'râna, după cum eră de aș 
„teptat, una din: urmări a fost desvolta-; 
rea biurocraţiei : în proporţii îngriji- 

Di x



  

, 5 

toare, Aceasta este de altfel o boală ge- -- 

_- merală a Statului nostru. i 

: Nu am să. vă arăt și să vă spun câte 
hârtii întră și es zilnie dela Ministerul 

de Răsboi și gomandamente,.nici că sunt 

" direcţii și servicii, care se suprapun ca 

atribuţii, sau biurouri, care se contro- 

Jează și cer aprobări reciproce; ci îmi 

permit să vă atrag atenţia asupra îru- 

_mosului local din piaţa „Valter Mără- 

“cineanu, exi cinci etaje, în care 1.660 o- . 

fițeri, funcţionari civili și subofiţeri își 

- consumă toată vlaga, și aceasta pentru 

o oştire de 8 corpuri de armată ; iar cine 

a avut ocazia să călătorească la Berlin, 

a, putut să vadă eă localul Ministerului 

de Răsboi al fostei armate . germane, 

este o modestă locuinţă cu două etaje, 

unde luerau 600 de ofiţeri și funcţio- 

- mari civili, pentru o armată de 25 de 

corpuri de armată, și care în momentul 

declarării răsboiului . s'a triplat. Acest: 

singur. exemplu dovedește biurocraţia 

extraordinară care este în armata noa-: 

stră și nu insist mai mult.” . 

'D. Colonel AM. Șeinescu: Să se ispră-" 

vească cu ofițerii cari trăiese la Paris. 

D. General N. Alevra: A doua urmare 

a sistemelor de conducere de ieri și de . 

astăzi, este sporirea serviciilor în ar- . 

mată într?o proporție îngrijitoare. In 

- alte-oștiri serviciile.nu absorb mai mult 

„decât 10 la sută din efective. .Lă noi as- 

tăzi ele au âjuns să absoarbă 25 la sută
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“din efective. Dacă pe lângă aceste ser. 
vicii vom adăugă și trupele - neluptă- 
“toare, adică jandariiiii, trupele de căi 
ferate, pompierii, etă., atunci ajungem 
la rezultatul că 50 la. sută ain efective 
“sunt absorbite de aceste servicii şi trupe 
neluptătoare, și numai restul de 50 la. 

“sută rămân pentru trupele luptătoare. 
“Imi pare rău că nu este aci colegul 

nostru, d. inginer Mircea, președintele 
"Uniunii Industriașilor Români, pen- 
trucă eu l-aș întreba pe d-sa cam ce idee 
ar aveă despre un industriaș, care în 

„ “fabrica sa,. din materia primă pe care - „5 introduce, seoate numai 50 la sută, 
produs “util, iar.restul de 50 la sută se 
“pierde.în deșeuri? Desigur, că d. ingi- ner Mircea ar avei tot dreptul să spună “că. acel fabricant nu știe cum să con- 
“ducă, cum să organizeze și cum 'să ad: 
“ministreze instituţiunea în capul căreia -se găsește, Ei birte, cam acelaș-lucru se. poate spune și despre armata noastră, „Pentrucă ea are numai 50 la sută profit real trupe luptătoare, iar: 50 la sută. "din ea 'o formează serviciile și trupele . neluptătoare. a 

La 'aceasta adăugaţi faptul că în caz . de răsboi. din aceștia numai 17 la sută, continuă să fie: întrebuințaţi ot la ser- vicii și trupe neluptătoare,; iar restul de- -33 la sută, reprezentând peste o Jumă- - tate de milion de oameni, aproape nein- . -struiţi şi cu o foarte slabă instrucție mi- 
.
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litară, cu care în răsboi vrem să, formă 
divizii de rezervă și alte asemenea uni- 
tăţi, pe cari să le aruncăm în foc în pri- 
-mele faze ale luptelor. Adică să se re-. 
pete întocmai ceeace: s'a petrecut la 
Turtucaia și pe frontul dunărean, este: 
o dovadă evidentă că lecţiile trecute, 
plătite cu jertfa a sute de mii de eroi, 
n'au prea servit mult la noi în armată. 

Dar mai este o dovadă, că la noi se . 
întrebuinţează prea mulţi: soldaţi: în a-- 
semenea servicii şi trupe neluptătoare. . 
Desigur că d-voastră aţi avut ocaziunea, 
să, vedeţi cum la Ministerul de Finanţe, 
la Curtea de conturi, la Casa generală 
de pensiuni, la administraţiile finan- 
ciare din Capitală ȘI. la toate percep-: 
țiile soldaţi grăniceri fac pe uşierii, în- 
timp ce pentru paza Nistrului noi în: 
trebuințăm numai trei grăniceri la, cehi»: 
lometru, iar. bolșevicii nouă grăniceri la 
chilometru. Din această, cauză atâţi în= 
dezirabili au împânzit Basarabia î în ul-. 

timul timp. 
Deasemenea, unii dintre d.voastră au: , 

„avut ocaziunea să vadă cum prin anu-- 

mite! gări soldaţii din trupele de căi - 
ferate, în loc să învețe cum se mane-: 
vrează trenurile, cum se. construiese şi. 

se întreţin liniile ferațe, sunt întrebuin-- 
țaţi- ca hamali ca să încarce sau să des- 

caree cărbunii. Dar nu mulţi din d-voa-. . 
stră ați avut ocaziunea să vedeţi şi un 

alt spectacol. In. fiecare dimineaţă în- |
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tâlmese echipe compuse dintr'un agent 
al fiscului, un soldat grănicer care în 
trecut eră din jăndarmi și un” toboșar, 
de ordinar ţigan, care pornece dela cele 
Zece percepții ale Capitalei și se în- 
dreaptă spre mahalalele dela -periferie 
pentru incassarea birurilor, A 
„Poporul, mâi cu seamă cel dela ina- 
hala nu-și dă seami, că acel soldat este 
Srănicer sau jandarm și că este plătit . 
de Ministerul de- Finanţe saw de către 
cel de Interne. Poporul, din moment ce 
vede că omul are o pușcă și poartă o 
uniformă, știe că este soldat al ţării ro- 
mânești. a 

" Și atunci, vă daţi seame cum sunt pri- 
mite aceste echipe - volante la mahala, 
cu tot soiul de inveetive și chiar cu apă. 
fiartă? n 

Dacă acest lucru va continuă vom 
ajunge ca la Romani, în timpul lui An- 
toniu, când odată cu publicarea listelor 
de proseriși apăreau pe străzile Romei 
siearii aceia îmbrăcaţi în negru pentru 

  

executarea “proscrișilor; iar la vederea .. 
lor lumea îngrozită se ascundea prin 
curți, prin grădini și prin pivnițe. :Dacă | 
luerurile- vor continuă se 'va întâmplă 
acelaș lucru și la noi, adică vom ajunge 
ca poporul să fugă de soldați și să-i des- 
“considere. e i 
_? In felul acesta se sapă însă o prăpas- 
tie între popor și armată, și acest lucru 
nu ar trebui ' să se întâmple mai cu |
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seamă astăzi, când. ultimul răsboi. a. do- 
“vadit . că frontul nu a putut să: reziste 
„decât, atâta, timp cât massele populare, 
“din spate, aveau încredere în front. 
Tar. când această. încredere -ă dispărut, 
frontul oricât de” puternic eră, s'a pră- 

busit, Ș 
“Prin urmare, “trebuie să fim în -a- 

coastă privinţă eu cea mai mare, aten- 

fiune. Si | 
” „Dar mai este încă ceva; | 

"“D. profesor Iorga, a spus; nu de mult, 
“în Parlament, și cu foarte multă, drep- 
tate, că.o armată trăiește cu'mândria ei. 

"Dacă d. ministru de răsboi - poartă pe 

„umeri o uniformă. care-i. este dragă și 

'seumpă, îl rog să creadă că și nouă re 

este tot'așă de scumpă, şi îl rog să mai 

creadă că suntem îndureraţi atunci ; 

când vedem cum cei mâi buni fii ai ţă- 

rii, care poartă” aceeaș, uniformă, sunt 

înțrebuințaţi ca, uşieri, ca hamaji,-ori 

ca sicari. Nu că aceste'ocupaţii ar fi 

de desconsiderat , din contră le consider 

foarte onorabile, dar ele nu cadrează, 

cu acea, mândrie ostășească, 'de care 'ne 

vorbea d. profesor Iorga Și în câre noi 

_am fost crescuţi. | 

De aceea rog pe d. ministru de răsboi 

cu toată, insistența șă ia măsuri ca re- 

gulamentele militare să se aplice în 

toată” rigoarea lor. Aceste regulamente 

prevăd că soldatul; în afară de atribu- 

“ţiunile lui în cazarmă, nu poate fi în- 

a)
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trebuințat decât ca sentinelă „pentru 
paza avutului publie, ceeace nu este tot 
una cu serviciul de ușier, el poate fi - "întrebuințat excepțional în cazuri de inundaţii, incendii și menţinerea ordinei - 
"publice atunci când! organele aâminis- 
trative și polițienești nu pot să-și în- -deplincască rostul lor, dar atât și ni- 
mie mai mult, a 

Insă, urmările cele mai grele ale sis-. “temelor de conducere de ieri și de as- tăzi sunt de necontestat în domeniul 
moral, pentrucă prin asemenea, sistema 
caracterele nu se pot formă, individua- lităţile nu pot ieși la, suprafaţă, iar îni- țiativa, cea mai mare calitate, a. unui 

ofiţer în răsboi, rămâne înăbușită, ne- putând să se desvolte liber, e 
Iu privinţa iniţiativei nu ştiu dacă 

nu greștse și dacă nu are să mă contra- 
zică colegul nostru, d. profesor senator. Rădulescu-Motru, însă soeotese că spi- Zitul de iniţiativă nu este încă destul. 
de desvoltat în Poporul nostru, lucru! „de altfel foarte explicabil,  "pentrucă prea multe veacuri am trăit sub stăpâ- mire străină și prea este recenţ timpul „de când ducem o vieaţă” ădevărţ liberă. 
De aitfel, dintro staţistieă întocmită, de” d, profesor Ștefănescu-Goangă, care -se Geupă cu orientarea profesională a tineretului, rezultă că din cirea.40.000 de studenţi din universități 35.000 face 

s 
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studii, care-i îndreaptă spre 'carier6 si- 
„gure, adică, de Stat, şi numai 5.000 spre 
cariera agricolă, comereială, industrială, 
ete., unde sunt. riscuri. 

Mai mult, tot dintr? statistică re- 
centă rezultă: că, pentru o ţară agricolă: 
ca a moastră, la 170.000 de elevi, înscriși 
în gimnazii și licee, corespunid. 2. 700 de 
clevi, din școlile de agricultură. 

Dar nu este numai atât, dintr?o an- 
chetă făcută lă una din aceste școli de 
un director care în mod părintese a, în- - 
trebat pe fiecare copil să spună care e 
“visul lui după ce va isprăvi școala, din 
acești 90 la sută visau să se facă fune- 
ţionari de Stat, agronomi şi alte fune- 
uni, și numai 10 la. sută, să se facă plu- 

„gari pe contul lor propriu. De altfel și 
faptul că comerţul se găsește în najori- 
tate în mâna străinilor, este tot o 
dovadă a lipsei spiritului de inițiativă, 
neîndestulăto» de desvoltat în poporul 
nostru. 

Şi cum noi în armată avem mare ne- | 
voe de acest spirit de iniţiativă, este evi-: 
dent că trebuie să forțăm nota. O ase- 
menea însușire însă nu se poate dobândi 

„nici prin conferinţe făcute pe băneile 
școlilor. inilitare, nici „prin ordine și de: 

ciziuni ministeriale. O asemenea însușire 
nu se poate căpătă decât punând pe fie- 

„care ofițer în cât mai “multe situaţiuni 
spre a-l obligă să ia singur hotărîri pe



  

propria răspundere, Este evident: că 
mulţi dintr'înși-vor greși, cu atât. mai 
„bine, pentrucă, cu cât.vor săvârși mai 
multe erori în timp.de pace, eu atât vor 
face- mai puţine greșeli Ja răsboi, eu 
deosebirea. că “erorile în tinip de pace se . 
pot îndreptă, pe când cele săvârșite la 
răsboi adeseori sunt ireparabile. . . 

D-lor senatori, în: această, privință az 
„vem un exemplu foarte evident din pro- | 
pria noastră armată. După prima pe- 
rioadă a răsboiului. nostru, atunci.când 
d. weneral Presan a luat. conducerea 
Marelui Cartier, a fost nevoit dela în: 
“ceput să ia comanda la un mare număr 
de colonei și. generali . cari se arătaseră 
nehotărîţi pe câmpul de luptă. - 
„.D; General H. Cihoski, ministru de 
răsboi: Pretutindeni s'a întâmplat a: 
ceasta. _: i, | i 

1 D. General N. Alevra: Sunt -.poate; 
puţini cari știu ce dramă s'a.:petreeut 
în sufletul acestui ostaș cu inimă de 
aur când a trebuit să îă această măsură. 

Și astăzi îmi amintese cum îndurerat 
îmi spuneă atunci: „Ce puteam să fac? -. 
Interesele ţării. erau deasupra, deși re- 
cunosc că toți aceștia sunt niște victime. 
„nevinovate.ale” unui sistem greșit de e- 
ducaţie'“;. | pe 

In adevăr, o mare parte din aceşti co: 
lonei și generali, cărora li s'a luat co- 
manda, fuseseră în timp de pace niște
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elemente excelente, 'cari cortribuise ne- 
contestat la propăşirea armatei noastre 
prin fapte și prin seris, dar cari atunci 
când s'a aflat în faţa inamicului au șo- 
văit, arătându-se nehotăriţi. 

Iar în partea a, doua a campa: 
niei noastre, să nu'vă închipuiţi 
că d. genera] Prezan s'a ocupat 
numai de -instrueţiunea: trupei și 
de înzestrarea ei cu materialul necesar, 
ci printr?o intuiţie extraordinară și-a 

- dat seama din primul moment că ceia 
ce lipseă corpului nostru ofiţerese eră. 

toemai acest spirit al iniţiativei, care nu 
eră destul de desvoltat. Şi. atunci a fă-" : 
cut 'ce trebuiă să facă în acel mement: a 
forţat nota! Apelez din nou la d. minis- 
tru de răsboi, eare pe acele vremuri €o- 

-mandă o divizie, să vă spună d. ministru 
dacă în toată, cariera sa, de aproape 40 

ani, a& dus o. vieaţă mai liberă de şei şi 

a putut să facă mai multe acte de ini- 
ţiativă, decât în acele 8—9 luni cât a 

durat peridada noastră de - refacere. . 
Mam. întrebat şi mă mai întreb și în 
ziua de astăzi, de ce oare acele bune. 
Sisteme de conducere, cari. fuesesră, în- 
trebuinţate în perioada de refacere și 

cari ne-au: condus la Oituz, Mărășești 
și Mărăști, de ce au: fost părăsite la în- 
cheierea păcei? Pentru. ca, să revină la. 
vechile sisteme de conducere de dinainte 

- de răsboi ' şi cari ne-au dus la Turtu- 
caia? Vă mărturisesse că nu găsese 

s
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nici-astăzi absolut nici un răspuns . și. - 
nici o explieaţie, * e 

In afară de -aceasta este de necontes- 
tat că, în urma marelui răsboi, disciplina . 
socială, adică disciplina, în popor a 
scăzut foarte mult. Din această cauză 
vă rog să credeţi că se resimte și armata 
şi că disciplina în armată, se menţine 

„mai greu decât în trecut. 
Este dar nevoie să punem la dispozi- 

ţia comandamentelor. mai multe mijloa-. 
te. Unul din cele mai sigure este de a 
spori, pe toate căile și prin toate mij- 

" Mloacele, autoritatea, și prestigiul acestor 
mari comandamente. Dar_dintre toate 
organele superioare, acela care are mai 
multă nevoe de autoritate şi de presti- 
giu este necontestat, marele stat major 
al armatei, pentrucă ultimul răsboi ne-a - 
dovedit că în toate oștirile, dar absolut: 
în toate, marele stat major al armatei : 
s'a transformat în organ suprem. de 
conducere și se cunoaște că, una din eon- - - diţiunile esenţiale de succes este înere- 

Xlerea pe care armata trebie să o aibă în 
șeful său, în organul suprem de . con- 
ducere,. E a 

Dar astăzi 'Juerul este mai greu, pen= 
trucă dacă în trecut ră suficient ca; 
numai armata. să aibă încredere în acest: 
șef, astăzi, când toată nâţiunea va parti- 

"“eipă la răsboi, este nevoie ea întreg po- 
porul să aibă încredere în aceia cari îi



  

xor conduce destinele în. momente 
erele. Da ' 

Ori, acest înera nu se va putea obţine 
ațâta vreme cât marele stat major al: .. 
armatei va fi ţinut încătușat în depen-, 
dența cea mai strictă .a ministrului de 
răsboi; așă cum lucrurile . s "au petrecut 
până astăzi. | 

"De altfel, în această privinţă, avem | 
Şi un exemplu : în-armata germană erau 
două staturi majore; eră marele stat 
major al armatei de useat și- statul 1na- 
jor naval. Marele stat-mâjor al. armatei 
de uscat, datorită unui alt regim econsti-” 

“tuţional, care îi dăduse posibilitatea să 
trăiască complet independent de Mi- - 
nisterul de Răsboi, a .fost în stare să 

producă generali iluștri în campaniile 
din 1866, 1870. Şi noi trebuie să recu- 
noâștem că a avut generali mari şi în 

răsboiiul dela 1914—1918. Pe când sta- 
tul-major nava], din cauza marei perso- 
nalități a amiralului Tirpitz, care a în- 
deplinit în decuis de:20 ani funcțiunea 
de ministru al marinei, fiind prea mult 
încătușat, n”ai putut produce nici 0 per-'. 

„ sonalitate mai' de 'seamă, și tocmai a-. 
„ceasta este una din cauzele pentru cari 

la declararea răsboiului flota germană 
n'a îndrăznit să se măsoare cui flota 
engleză, care nu eră atât de superioară 
celei germane ; în bătălia navală numă-, 

. o | | 5
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rul vaselor n?are o așă mare: impor: 
tanţă. Superioritatea constă. în calitatea 
vaselor și în -instruețiunea și disciplina 
echipajelor. Și din acest punct de vedere 
desigur, la germani eră perfectă. Insă 
flota germană dacă n'a îndrăznit! să 
atace pe. cea engleză, repet, este pentru 
că nu s'a putut (produce la. ei-în timp 

„de pace 'o personalitate mai cu vază în 
care să se fi avut toată încrederea. Și 
cine stăpânește 1 Marea, stăpânește a 
mea. Adevărata cauză pentru car6 ger- 
manii au fost bătuţi, este că englejii au 
rămas „continuu superiori pe lare. 

- D-lor, un 'alt lucru care râzultă din 
aceasta este: In toate ţările în care Ma-! 
rele .. stat-major și  eomandamentele 
-mari ale armatei, au fost ţinute încăfu- 
'şate sub dependenţă strictă a minis- 

- trului de răsboi în timp de pace, cum 
s'a întâmplat în Franţa, Italia - și la 
noi, în toate aceste ţări criteriul după 
care 's'a încredințat  comandamentele 
armatei în momentul isbuenirii răsbo- * 
iului mondial” n'a fost totdeauna cel 
mai just, și din această cauză, după 
primele bătălii, în Franţa, îndată după. 
Marna, generalul Jottre- s'a văzut ne- 

- voit să iă coinanda, la peste 200 de ge-. 
.nerali și coloneli.. Deasenienea. s'a, luat 
„comanda în Italia la peste: 100 - de -co- 
mandanţi, i iar la. n6i, dacă nu :mă , înșel, 

.
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la 50—60, pe când în armata germană, 
unde acești comandanţi avusese în timp 
de pace altă libertate, acolo criteriul a 
fost mult mai just, căci nu s'a luat 'c0- 
manda în total decât la £ până la 5 

“ generali. 
- In rezumat, ceeace: se desprinde din. 
toate. acestea, este că pentru viitor: noi 
avem nevoie” să se lase o mai mare li- 
„bertate și independență comandamen- - 
telor. superioare ale armatei, adică su- 
medeniile acelea de chestiuni. cari pri- 
vese conducerea și cari, până astăzi, €- : 

'rau în atribuţia Ministerului de Răs- 

boi, să fie trecute “în mâna acestor în- 

nalte. comandamente. : 

In al douilea rând, este. nevoie, ea 

toate acele comitete, consilii şi comisii— 

- în chestiuni cari  privese . conducerea 
armatei—să dispară. . 

In al treilea rând, este nevoie de o 

descentralizare cât mai mare în. coman- 

damente, pentrucă numai. astfel se 

__ poate desvoltă, iniţiativa, în corpul nOS- 

* tru ofiţerese. , 
Dacă d. ministru. de răsboi va rea- 

“liză toate: aceste, modificări, eu îl asigur: - 

de pe acum că numele său va figură 

în îstoria armatei: noastre, alături de a- 

cele nume glorioase, căci va stă alături 

"de generalul Florescu, de generalul La- 

hovary, de Nicolae e Filipseu, penru a
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nu aminti decât de câţiva din acei cari 
odihnese sub lespedea de mormânt som: 
nul lar de veci; iar dacă d. ministru nu 
va face aceasta şi dacă va continună cu 
sistemul de conducere din trecut, eu îl 
asigur că oricât de bune și.de multe 
legi am votă noi; oricâte miliarde vom 
cheltui cu armata, progrese în oştire 
nu vor fi cc | 

lar dacă, se va întâmplă um răs- 
boi nenorocit, toți acei cari âți avut?” 

"în timp de pace conducerea destinelor 
armatei, veţi puteă, poate până la-un | 
punct, găsi o justificare, în ce privește: 
lipsa de înzestrare a armatei, din cauza 
situațiunii atât de grea, economică și 
financiară. Dar dacă s'ar constată că 
înfrângerea este provenită - din cauza 
metodelor greșite de conducere din timp' 

"de pace, atunci nimeni din toţi cei cari 
au. avut în atribuţiile lor destinele ar- 
matei în timp de pace, nu vor putea 
aduce nici o justificare și nici o scuză, - 
pentrucă spre a aduce îmbunătățiri 

“în conducerea armatei nu: se cere nici. 
"o cheltuială suplimentară din partea 

Statului, ci numai două lucruri: bună- 

D-lor senatori, cu. aceasta am: termi. .. 
nat prima parte a cuvântării mele. Vă 
mărturisese că sunt foarte obosiţ şi vă, 
rog să-mi permiteţi să continui în Şe 
dința de mâine. (Aplause prelungite şi 
îndelung repetate). | „
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.D. Th. Simionovici, vice-președinte: 
D-lor senatori, fiind orele înaintate, și. 
d. general 'Alevra, care. ne vorbește 2tât 

"de. interesant, fiind obosit, ridice ye- 
dința și anunţ pe cea, viitoare -mâine, 
Vineri, 4 corent, la ora 15,30. 

-- Şedinţa se ridică la ora 19,20. 

, 

oz



ORGANIZAREA ARMATEI") 
cea 

“Domnule Preşedinte, 
Domhilor Senatori, 

__ Deoarece .prima “parte a expunerii 
„-mele a fost întreruptă, prin un interval . 

de timp cam mare “şi mai cu. seamă 
cum d. prim-ministru, astăzi şi ministru 

__de răsboi, n'a luat. parte. „la .aceă. șe- 
dinţă, găisese cu cală să face un scurt. 
rezumat” asupra celor ce-am șpus, în, 

- ședința trecută. .. DR 
In primul rând am arătat că, în... 

ceeace privește înzestrarea “şi întreţi- 
nerea armatei, noi cheltuim cel mai pu- 
ţin din toate statele Europei, adică 
numai 16 la sută din: veniturile totale 

“ale Statului, pe când celelalte State 
cheltuiesc între '25 și 80 la.sută. 

Din această 'cauză .este evident. că 
înzestrarea, oștirii noastre nu poate fi 
la înălțimea, . înzestrării oştirilor - celor-:. . . 

„ Ialte State... 
Li 

) Cavăntare ținută. în şedinţa: Senatului dela 
4 Aprilie 1930. ”
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“Tan ceeace priveşte înstrueţia armatei,. 
"v'am arătat că din acest eapitol, care 

eră, dejă foarte mic; căci representă 
numai 170 milioane, anul acesta s'au mai 
redus încă 50 „de milioane, așă că astăzi 
capitolul instrucţiunii î în armată - repre. 
zintă 1 -şi jumătate la sută din bugetul 
Ministerului de Răsboi, pe când la toate 
celelalte armate el reprezintă între 6 
şi 12 la sută. 

Din această cauză, pe când. în alte 
armate .manevrele durează între 4 şi 

8, săptămâni, la moi durează numai 
maximum două. săptămâni. 

Relativ la organizarea armatei am , 
căutat, în special, să vă arăt că este 
nevoie să; existe. o ideie directrice mare, 
în ceeace privește alcătuirea armatei ae 

_Tăsboi, căreia. toată organizarea de 
- pace urmează ă-i fi subordonată. 

Această ideie trebuie să. fie în legă- 
tură. cu politica noastră externă ; pen- 
trucă dacă în trecut au fost unele State, 
ca „Germania, unde politica, externă eră 
subordonată, 'desvoltării armatei, astfel 
că. cu cât armata deveneâ mai puter- 
nică, și politica externă trebuiă. să de: 
“vină” mai agresivă, încât la urmă, a îm- 
pins ţara la răsboi; astăzi noi înţelegem 
Imerurile cu totul invers. Astăzi înţe- 

- legem că armata să fie în, slujba poli- 
tieii: externe, dar mai înţelegem ca or- 
“ganizarea armatei să fie astfel făcută.“ 

1 

încât, în: orice moment i politica Moastră



  

externă, sprijinită pe armată, să poată 
fi dusă cu toată demnitatea și cu toată 
fermitatea. , 

În ceeace priveşte conducărea arma- 
tei v'am arătat că sistemele de condu- 

„cere dela noi din oștire, cari dăinuese 
de mai bine de 50 de ani, nu mai co-. 
respund timpurilor. de-astăzi şi nevoi- 

- lo» de mâine. 

V'am arătat cele 'trei caracteristice 
mari ale conducerii: auto-învestirea mi- 
nistrului de răsboi, în timp de pacea, . 
cu conducerea armatei; întrebuințarea - 
unui număr prea mare de consilii, comi-- 
siuni: ȘI comitete şi o centralizare exce- . 
sivă, 

V'am arătat apoi înrâuririle ce au.. 
avut aceste. sisteme asupra bunului 
mers al'armatei, și în special desvoltarea 
biuroeraţiei într'o propofție foarte 

 mare.: 

7 

- Apoi cum serviciile armatei au ajuns | 
de absorb -peste 25 la sută din efectiv, 
pe când celelalte armate nu întrec . de 
10 la sută. 
"Im fine, v'am mai arătat. cum siste- 
mele de conducere de astăzi au o influ-: 
ență defavorabilă din punct de vedere ” 
moral, căci caracterele nu pot ieși lâ” 
suprafaţă, individualităţile nu se pot 
formă, iar iniţiativa rămâne înăbușită - 
și nu se poate desvoltă. 
Am insistat în speeial. asupra. mevo-, 

iei imperioase, ea în viitor să. se “deă
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o.cât mai mare libertate și'o cât.mai | 
mare autoritate comandamentelor mari 
şi cu deosebire marelui stat-major. E 
După această scurtă expunere intru 

astăzi în examinarea proiectului de lege 
propriu zis. e ! 

- Expunere de motive 

" D-lor senatori, vă spuneam, în partea 
întâia ă cuvântării mele, că problemele 

„ce are de rezolvit organizatorul militar 
sunt foarte complexe și toarte. greu de 

soluționat. SCI 
„Din această. cauză aproape. . nici v. 
chestiune” de ordin militar nu poate fi 

" Soluţionată .printr'o - singură lege, .ci 
„ numai printr'un eielu de legi. - 
 Așă, bunăoară, dacă examinăm pra-:! 
blema înaintărilor în armată, vom. ve- 
dea că la noi aproape toţi organizatorii 
militari și-au închipuit că pot rezolvă . . 

„lege de înaintare. : | 
"Or, această lege nici nu creiază: va: 

canţe, nici nu mărește numărul lor Și. 
nici nu le-micșorează. . 

De fapt problema înaintărilor.în ar- 
mată nu se poate .soluţionă decât prin- 
tr'un ciclu de șase legi-din cari tiei Ă 
legi- de: natură: organică și trei legi de 
natură, administrâtivă, o 
_- Iar legea de “înaintare nu vine decât 
în urmă să armonizeze și să unifice 

această chestiune numai: prin simpla 

y
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“principiile din celelalte 'legi, așă încât 
ea s'ar puteă numi mai bine o lege de 
economie a înaintărilor. IN 
„Acelaş lucru se întâmplă “când e 

vorba de alcătuirea sau orgamizarea ge- 

nerală a armatei: 
O asemenea problemă nu se rezolvi 

numai prin legea de organizare propriu . 

zisă, ci tot printr'un: ciclu: de- trei lexi, 

și anume: legea, de organizare, legea de: 
recrutare și legea cadrelor. 
"Aceste trei “legi. la: un loe - formează 

statutul militar al armatei, sau: scheletuil 

pe care se-sprijină: toate celelalte legi 

„fie de conducere, fie de organizare, ie: 

, 

.de natură administrativă. 

Legătura între: cele trei legi statuare 

». este foarte mare, în sensul. că nu se poate 

- veni cu.o nouă lege de recrutare, sau 

să se aducă. “modificări” legii celei vechi, 

fără ca ea să nu fie imediat pusă, în 

concordanţă, cu celelalte două legi statu-.- 

- are, adică cu legea de: organizare - și - 

legea cadrelor. 

“Deaceca. "francezii numesc aceste trei 

legi, trilogia militară. 

In Franţa însă, când a fost vorba de 

organizarea “armatei sau de reforma mMi-. 

litară, aceste trei legi au. fost depuse 

- în Parlament în acelaș timp, pentru a 

"fi examinate concomitent. 

Acest lucru apare. Ja noi și mai: evi- 

„_denţ astăzi, mai eu seamă din cauza 
evenimentelor din ultimele zile.. 

7 

=



“a 

6 

- Piinăcă, vedeţi, d-lor senatori, o con- 
cepțiune și o mentalitate a prezidat la 

alcătuirea legii de organizare, şi o altă 
“mentalitate și concepțiune va prezidă 
la alcătuirea celorlalte două legi stâtu- 
are. Pa aa 

Din această eauză e posibil ea orga- 
nizmul ce va reeși din aceste trei legi 
să nu fie unitar și:să nu se prezinte ea 
"un tot armonios. | i 

„ Vedeţi dar cât eră. de necesar că cele 

Parlament. -- - CI 
= In- afară de aceasta, în orice ramură: 

. de activitate, -atunei când vroiești să, 
organizezi ceva, e nevoie să ştii mai: în-, 
tâiu pe ce elemente contezi; în al doilea 
rând trebuie să știi cum le grupezi și 
în fine cum faci repartiţia lor. 

„ Deaeeea : socotesc că în primul rând 
trebuiă adusă în diseuţiune publică le: 

“trei legi să fi fost depuse deodată în .. 

-.gea de 'reerutare care dă numărul, apoi 
„legea de organizare care hotărăşte gru- 
parea unităţilor şi numai în al treilea 

„. rând legea cadrelor care ar fi reparti- 
„Zat efectivele procurate .prin legea de 
recrutare: la unităţile fixate de legea 
de organizare. e N 

Deaceea se și spune că legea cadrelor 
este o lege de economie militără. i 

Astfel cum stau lucrurile, noi.nu știm 
ce are să se întâmple. E posibil ea un alt 
ministru de! răsboi, care va întoemi le- 
gea de recrutare, să fie, spre exemplu, 

y
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_” foarte larg în ceeace privește dispen-- 

_sele, seutirile, amânările, ete., şi atunci 

se poate întâmplă ca efectivele pentru 

“cari eră proiectată gruparea actuală să 

nu mai corespundă realităţilor, în a- 

_eest caz armata s'ar prezentă ca un cap - 

foarte mare: pus pe un schelet șubredă, 

adică asemănător cum este astăzi ora- 

șul Viena faţă de Austria. LL 

' Vedeţi, prin urmare, că şi: din âcest - 

punet de vedere eră, poate necesar să 

se fi venit întâi cu legea de reeruitare | 

a armatei. 

_Mehnica legilor militare -: + 

“Tree acum la modul de alcătuire al 

acestei 'legi ' sau la, tehnica ei, căci le- 

gile militare au şi ele tehnica. lor.  A- 

ceasta provine din faptul că armata 

„este în acelaș timp și o instituțiune s0- 

cială şi o instituţiune militară. De aci 

două categorii de legi, unele cu caracter 

social militar, cum sunt, de exemplu, 

- legea de recrutare, legea de rechiziţie, 

legea căsătoriei "ofiţerilor, ete., iar al- 

tele en caracter pur militar, cum sunt: 

legea, de organizare, legea cadrelor, le- 

gea înaintărilor, ețe..! N a 

“Caracteristica legilor din prima ca- 

tegorie, adică a acelora cu careter s0-- 

cial militar, este că ele trebuie -să fie 

înitoemite 'în: mod cât se poate; mai a-



  

mănunţit, pentiu ea pe de o parte 
fiecare cetăţean. să-și cunoască în mod 
cât mai precis, atribuţiunile sale relativ - 
la armată, iar. -pe de altă parte, pen- 
tru ea autoritatea militară să nu „poată , 

veni mai “târziu, sub pretextul de a lă- 
muri legea, să impuie pe cale de regula- 

- mente, de ordine Și decizii ministeriale, 

e 

. 

noni obligaţiuni cetăţenilor, în afară de 
acelea pe. cari ei singuri au consimțit 
să le -deă pentru: armată prin. repre- 
zentanţii lor legali : membrii ,  Parla-, 
mentului și pe cale de: lege. De aceea 
se şi spune:că. „fiecare țară are armata 
pe care poporul î însuși o „voiește“. 

In: eceace privește legile din :a. doua 
categorie, „adică acele cu caracter pur 
ihilitar, acestea, trebuie să -fie - întoe- 

= mite într un Spirit mult mai larg, -pen- 
"tru ca autoritatea militară să aibă DO-. 
sibiliatea “ca, potrivit împrejurărilor, 
să iă anumite dispoziţiuni, fără: să fie 
încătușată de. un text prea, „regis al 
leg gii. 

* Din această, cauză . 'socot că . cele cu: 
prinse în- actualul proiect : de lege, vez 
lativ la cap. III, adică durata serviciu- 

“lui militar, şi cap: IV; relativ la : che- 
zhările' sub arme, nu' îşi. aveau locul în 
legea. de: organizare” a armatei. “Locul 

. lor eră în legea; recrutării, 
In această lege: de - principii trebuiă
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să se spună un singur lucru: durata o- 

bligaţiunilor militare. este. dela 21 la 

50 ani. Atât și nimie mai mult. Fiindcă, 

vedeţi, s'au. pus 'câteva chestiuni rela- “ 

tive la recrutare, însă prea sumare, ŞI 

pe de. altă parte, gândiţi-vă că n6i ne 

găsim acum. la. sfârşitul. sesiunii legis- 

 lative- şi este- posibil ea în această. se- 

siune să nu se mai poată votă? legea 

recrutării şi mai este posibil ea. această 

lexe să vie în diseuţie toemai la finele 

sesiunii viitoare, atunei se va întâmplă . 

„că, în decurs: de un ân, armata să se 

găsească cu câteva principii, prevăzute 

- “îm legea; pentrul . organizarea armatei 

din 1930, iar. tot restul detaliilor în | 

legea din 1913... or. i 

Vor. rezultă contradicţiuni  dăună- 

toare și- autoritatea militară se va găsi 

adesea în faţa. unor goluri! şi lipsuri 

foarte mari; după cum vă spuneam, 

“în chestiuni de asemenea natură. nu 

este permis ca legile: să fie îmterpretate, 

ci ele. -trebuiese executate  întoemai. 

Aşa că şi din “acest punet de vedere - 

„eră mai bine ca toate aceste dispoziţi- 

uni, relative la recrutare, să nu' figu- 

veze în legea de organizare & armatei. 

Durata serviciului sub arme. 

Trec acum la chestiunea duratei ser- 

viciului. militar. Este - chestiunea, care 

“a interesat cel" mai. mult populaţiunea 

juturor țărilor, nu numai la noi, ci ŞI
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în întreaga Europă. Așă, bună oară, 
în Franța, pot spune că întreaga pro- 

+ blemă a. organizării . armatei s'a în- 
Vârtit în jurul acestei chestiuni. 

D-lor, dar pe lângă importanța pe 
„“eare o -are. această chestiune prin. ea 

„ însăș, pentru mine are și o importanţă, 
personală. -Cu toate acestea o voiu trată 
eu aeceaș - obiectivitate pe care. am păs- 

„trat-o şi până acum. 

In decursul celor 6 ani, cari au pre- 
„cedat venirea: actualului „guvern la 
conducerea” treburilor Statului,. eu nu 
am făcut; nici: odată politică militantă, , 
ci am! fost numai: consilierul . tehnic, 
pentru chestiunile militare, al d-lui. 

“prim-ministru. In această, calitate d-sa 
de foarte multe ori s'a sfătuit cu mine - 
şi eu l-am informat asupra stărilor de 
lucruri din armată. Prin urmare. a- 
tunci când s'a prevăzut în programul 
partidului național-țărănese : reducereă 

„treptată a serviciului militar sub arme, 
până se va ajunge la -un an, am avut 

și eu o parte în această privință. Mai - 
mult încă, când în eongresul partidu-. 
lui din 1928, S'au arătat pentru fiecare 
departament, în mod detailat vederile 
partidului naţional-țărănese, - am avut 
şi eu cinstea să expun: partea relativă 
la armată. 

__ Cu-această ocaziune am insistat nai: 
mult tocmai asupra acestei probleme, 

. 

2
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arătând măsurile eari trebuiese luiâte 

„pentru ca o asemenea reforniă să poată 
_fi înfăptuită. In ;speeial am arătat. că... 
dacă din primele zile ale venirii parti. 
dului naţional-ţărănese la guvern, se 
vor luă “anumite” măsuri pregătitoare, 
după un interval de aproximativ 2 ani 
se va. puteă reduce serviciul militar la? 
“18 luni, iar după alţi 2 sau 3 ani, prin. 
"măsuri pregătitoare se va puteă reduce 
"chiar la un an. Astfel că întreaga re- 

"formă. ar fi durat cam 5 ani, adică 
tot atâta cât a durat și în “Franţa. Din 
moment ce constaţ că "până: acum nu" 
s'a luat nici o măsură pregătitoare, 

pentru care nu eră nevoie de vreo lege, 

ba, în unele privinţe s'a: lucrat în sens 

cu totul 'eontrar, atunci sunt îndreptă-- | 

țit sii mă întreb. dacă nu cumva a fost, 

din - partea noastră a tuturor. 9 .ușu- 

rință atunci, sau astăzi este desintere- 

sare şi lipsă de experienţă, spre a în- 

făptui o asemenea reformă. . Această 

chestiune trebuie discutată pe toate la- 

turile sale și în special este nevoie să 

vedem” dacă este “oportună; dacă ar a- 

duce vreun avantaj pentru ţară şi pen... 

tru' armată și dacă este posibil de. rea- 

lizat la noi. 2 - | 

În' urma; încheierii. păcii  pemerale - 

popoarele Europei, obosite de“ răsboi, 

deși foarte atente Ia: siguranța lor, în- 

țeleg să- și asigure această siguranţă cu 

6
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inijloacd” mai „puțin grele ca' în trecut, 

De aceea, în toate Statele Europei, 
durata ' serviciului militar sub. arme 

s'a redus în mod simţitor. Astfel as- 

tăzi găsim că durata serviciului mili- 

_tar.este: în Polonia de 18 luni la în- 

fanterie și de 2 ani pentru celelalte 

“arme; în Bulgaria, în Jugoslaviai, în 
Italia, în 'Tureia, .în. Greeia, în, Ceno- 
slovacia, este da 18 vi. 

In Franţa de 12 luni, în Belgia de, 
12 luni. Or, noi am rămas chiar și prin. 
actuala lege cu serviciul militar dela 
2—3 ani, şi 'atunei se naşte o întrebare: 
dacă putem noi stă în Europa mult 
timp singuri, cu o durată de serviciu mi- - 
litar atât de lung, fără a fi trataţi de că- 
tre celelalte State că avem intenţiuni 
imperialiste și de cucerire, cari vor aveă, 
desigur influenţă rea asupra relaţiilor 
noastre economice și financiare. 

In al doilea rând, în ședința preceden- - 
tă, vă spuneam că ideia dezarmării ge- 
nerale prinde din ce în ce mai multe ă 
rădăcini .și vă mai arătam că până la. 
soluţionarea - definitivă a “acestei ches- 
tiuni, acum se întrevede d etapă inter- 
mediară şi anume. să se oprească la un: 
moment dăt fâbriearea armamentelor în - 
toate Statele. Odată cu aceasta. se va im- 
pune tuturor acestor State o durată de. 
serviciu sub arme. identică şi atunei să | 

„fiți asiguraţi că durata care se va,- îm- 

N
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pune va fi după limita minimă, cum este: 

în Franţa şi în Belgia, şi nu după li- 

mita maximă,.cum o avem noi. Aşă că 

vedeţi d-voastră, într'un viitor . apro- 

piat, este posibil să ni se impună acea- 

stă reformă din afară, şi- noi să fim ne- 

voiţi a o adoptă într'un moment politie 

poate nepotrivit pentru ţara noastră... 

Im afară de aceasta actualul guvern 

vede : îmbunătăţirea; situaţiei: noastre e- 

economice şi financiare printr? colabo- 

rare cu capitalul străin. 

Ori. trebue să Ştiţi că finanța străină 

are de multe ori capriciile și curiozită- 

- ţile ci. Deaceea.. să nu fiţi miraţi dacă, 

la un moment. dat. odată eu propunerea 

de participare a capitalului, poate a-! 

vantajoasă, printr'un capriciu, s'ar îm-: 

* pune. guvernului să reducă Și - durata 

serviciului. militar, Şi cred că nu nu- 

may guvernul acesta, dar orice alt gu- 

vern va, aveă O propunere: avantajoasă, 

nu. va puteă decât -să consimtă la acest 

lucru, Aşă încât, din toate punetele de , 

__vedere, această, chestiune a, reducerii” 

duratei serviciului sub arme devine opor- 

tună, Să vedem acum dacă, ea, are, avan- 

taje pentru ţară și pentru armată, 

Nu insist asupra faptuiui că curen- - 

tele democratice, cari . astăzi se.aceen- 

„tmează din ce în ce mai mult; reclamă 

uşurarea, sareinelor militare, căci ar îi 

să alunee ] pe tărâmul politic și pentrucă 

,
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chestiunile de ordin militar nu se rezolvă 
, prin prisma intereselor politice, ci numai 
prin a celor naţionale. . a 

Dar eu văd un-alt avantaj: țara noa- 
stră, eminamente agricolă, are un eli- 
mat foarte ingrat. Sunt anumite epoci 
ale anului - când ori și câte braţe lueră- . 
toare ar fi, tot nu sunt deajuns și de- 
aceea socot, că dacă ogoarele nu sunt 

" destul de bine lucrate şi dacă produsele 
solului nu sunt de 'o calitate aşa de - 
bună. acest lucru nu' trebue atribuit a- 
tât neștiinţei ţăranului de a lueră pă- 
mântul, ci. mai mult că la anumite epoci 
ale anului îi “lipsesc cu desăvârșire bra- 

“tele, şi atunci veţi înţelege - d-voastră 
- ce spor va fi pentru economia. naţională, 
dacă acești soldaţi, din cari 90 la sută 
sunt muncitori agricoli, vor stă cu: 6 
luni, sau'un an mai-mult la domiciliul 
lor, contribuind la aceste munei. 

Sunt însă avantaje și pentru armată. 
Mai întâi, deși până acum durata ser-. 

„viciului. eră de 2 până la 3 ani, să nu vă 
închipuiţi că soldatul stă-tot: acest timp 
în cazarmă, - 

Există date foarte precise, din. .cari 
rezultă că în acest interval de doi. sau 

"trei ani 'sodaţii nu face decât maximum 
1—8 luni instrucţie - -și ' aceasta nu -în 
mod continuu, câte 2—3 luni în cazarmă . 

şi timpuri de şedere îndoite acasă. . -.: 
Imi pare rău că d. profesor Rădu-
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leseu-Motru nu este aici, căci d-sa ar pu- 
teă spune mai bine ca mine că în ceeace 
privește instrueţia şi educaţia rezulta- 
tele sunt mult mai mari, când ele se. 

predau întrun timp mai scurt, dar con- 
tinuu, decât când sunt predate într?un 
timp mai lung, însă diseontinuu. 

In afară de aceasta contingentul, în- 

“eorporâztdu-se o singură dată, în fiecare 

an, rămân eam '20.000 'de oameni, neîn- 

“eorporaţi. In trecut, îndată: după răs- 

“boi, :au fost ani când rămâneau neîn-" 

“eorporaţi 60.000 de oameni. a 

D. General Ion: Lupescu: Au. scăzut. 

„Nu sunt nici 12.000. . - 

_D. General C. Presan: 5—6.000. 
D. General N. Alevra: In sfârșit, sunt 

în toate contingentele mobilizabile. cam: 

300.000 de oameni, cari nu au fost 

instruiți: Si Napoleon spuneă că pla 

răsboi iiei o ţară nu are prea "mulţi 'sol- 

daţi instruiți“. Când încorporarea se 

va face în două serii, cred că va fi po- 

sibil ea întregul contingent să fie che- 

mat sub arie... e... Ă 

Dar "avantajul cel mai mare, pe Ca- - 

“vel văd eu din reducerea serviciului. 

militar, este că această reformă nu se va 

puteă înfăptui. decât cu sporirea CONSI- 

derabilă a numărului reangajaţilor, şi 

acești subofiţeri, pe cari îi vom aveă 

“în timp de pace, vor servi la, mobili- 

zare ca să încadreze unităţile ce vor luă” 
“
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| SR 
fiinţă atunci. In armata germană, îna- 
intea marelui răsboi, fiecare companie, 
fiecare baterie, fiecare -escadron, aveă 
20 de subofiţeri reangajaţi. Din aceştia, 
„au păstrat-la aceste unităţi numai - pa- - 
„tru; tot restul'a fost datla formațiunile 
cari au luat naștere la mobilizare, în- 
cât în această oștire, chiar în primele zile i 
ale luptelor, corpurile-de-armată de _re- 
zervă nou înfiinţate au luptat absolut 
în aceleași condițiuni ca, și corpurile de 
“armată: active, o . 

Și atumei vedeţi d-lor, prin faptul că noi. 
ne menţinem la 'âceastă durată lungă a 
“serviciului “militar, pe de o parte, în 
timp 'de pace, poporul suferă . greutăţi - 
mai mari ca în celelalte State ;. 
iar pe de altă parte unităţile cari 

„Sar creiă la: mobilizare, nu vor aveă a- 
ceeaș încadrare ca:a celorlalte :armate, 
cari au redus serviciul militar și au în- 
“mulţit astfel reangajaţii și ofiţerii infe- 
viori, aşa.că fără a aveă nici un avanțaj, - 
“din contră vom .aveă toate desavantajele. 
Noi neavând âtâţi subofițeri reangajaţi,. . 

- unităţile ce vor luă naștere la mobilizare» . . 
„nu vor aveă aceleași calităţi ea acelea 
ale -celorlalte armate străine, cari as- 
tăzi au un așa mare număr de subofi- 
țeri reangajaţi. A 

”- "Tree; acum, la. chestiunea -dacă. 6 a- 
semenea reformă este posibil de  în- 

-- tăptuit la noi.. Expunerea de -niotive 
za . +
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spune că sunt neceşare două lucruri: 
“sporirea cadrelor și pregătirea instru3- 

ţiei pre-regimentare. Eu am să fiu mai 
catolie decât Papa, și de aceea, afirm * 
că mai trebuie încă un mijloc, și a- 

- nume sporirea mijloacelor de. instrue- 

ţie. In primul rând este nevoe ca fia-: 
- care corp.de armată să aibă tabăra sa 

"* de instrueţie. Nu ştiu- cum. s'a petre- 

cut lucrurile, căci. am părăsit de mult 

armata, însă, eceace ştiu sigur, esta. 
că înainte de răsboi noi aveam 5 cor- .- 

puri de armată, pentru cari. existau 

patru .tabere de instrucție complet .0r- 

ganizate, pe când,, astăzi, avem 8 co- 

puri de armață și am rămas cu două 

tabere, din cari. numai una organizată 

ca să primească trupe. "Cred, însă, că 

dacă” fostul ministru al armatei ar fi 

făcut apel la colegul său dela domenii, 

d. ministiu Mihalache, ar fi obţinut 

terenurile - necesare  pentrucă . cine 

—poartă pe pieptul său ordinul bravilor, 

“Mihai- Viteazul, nu poate să refuze. nl- 

“mie pentru apărarea -naţională.. 

_ Încal doilea rând, după cum am ară- 

tat - dejă, în -ceeace priveşte mijloacele 

de instrueţie, noi în loe să le sporim, . 

le-am: redus.. Pe când anul trecut am - 

cheltuit. 214% din bugetul. armate! , 

pentru instrucţie, anul acesta s'a pre- 

văzut numai 114%. Prin urmare. s'a
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lucrat în sensul invers de cum ar fi. fost necesar, ! 
„Acum, în ceeace privește. cadrele, sa. spune” în expunerea 'de motive .că ele - trebuiese. sporite simţitor. Să ne înțe-. legem însă: cari cadre? In ceeace pri- vește cadrele superioare de ofiţeri ge. „nerali și superiori, avem dejă în -mo-'. “mentul de față prea mulţi,  pentrucă noi avem astăzi un general la 900 de. soldați, pe cână în armata italiană este un general la, 1.300 de soldaţi, iar în cea franceză un general la 1.700 de sol- daţi. a e 
Aceasta ' înseamnă, = că noi avem odată şi jumătate mai mulți generali „ decât” armata italiană și aproape de "două ori mai mulţi decât eca franceză. In cecace priveşte: ofiţerii superiori, „coloneli' și locotenenţi-coloneli, avem a- tât de mulţi încâţ sunt în unele regi-. mente câte trei de'0 categorie Și câte_ trei sau patru ae cealaltă, categorie,. iar unele servicii de „mică importanță, cum este spre exemplu _comenduirea pieții : Brașov, unde. Un singur. „maior ar fi suficient, are astăzi -. trei coloneli activi, și, fiindeă s?a crezut că aceștia nu ar fi suficienţi, mai avem - pe deasupra un colonel de rezervă, che- mat temporar, în aetivitate.i : 

Faţă de această stare de lucruri,  a- “nul acesta. s'a mai prevăzut în buget 

7
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încă 8 generali, 42 coloneli, 45 de loc0- . 
tenenți-coloneli și 124 de maiori, mai 
mult decât erau anul trecut. Este o a- 
devărată risipă - și. evident, dacă se chel.” 
tuese sume atât de mari cu gradele. 

. superioare, nu vor rămâne banii nece- 
sari pentru sâtisfacerea celorlalte ne-, 
voi. ale armatei: 

atâţea câţi am. avut în bugetul anului 
trecut, erau. suficienţi; însă repartiţia 

-lor.lasă de dorit, fiindcă v'âm spus în 
expunerea trecută .că la unele. servicii 
s'a ajuns la 'o proporţie exorbitantă. 

Din această cauză. serviciile sunt preă -- 
populate, iar regimentele due lipsă dz. 

“ofiţeri, eari merg câte odată, până la 
50 la sută din efective, astfel încât 'cu 
o maj bună 'repartiţie aceste lipsuri a- 

proape s'ar egală, 
« “Dar, sunt ofiţerii inferiori. comba- | 
tanţi de cari, la: regimente, se face 0 

întrebuințare prea mare în serviciile 

administrative: ofiţerii cu aprovizio- 
narea,. cu cazarmarea, cu popota, ete., 
ete. La asemenea servicii ar trebui re- 

partizaţi numai ofițeri. de administra- 

ție, de care fostul. “ministru de răsboi, 

declară că avem preă mulţi. Am făcut 

o socoteală și am găsit că dacă servi- - 

ciile noastre ar fi într'o. proporţie 

justă, eum--sunt în celelalte. arinate, 

„. adică 10 la sută. din efectiv, şi. dacă. la 

aceste „servicii " administrative ar fi 

* 

In ceeace privește ofiţerii inferiori,
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-mumai. ofițeri de administrăţie, am a- „-  Junge să avem astăzi 3 ofiţeri inferiori 

e 

7 

combatanți de fiecare companie, esca- --dron, baterie, plus căpitanul comba-. : „“taut, ceeace ar fi suficienţ pentru o durată de serviciu militar de 18 luni „Și chiar de un an. -- | Ie 
Cu toate ex numărul ofițerilor infe- riori' eră abiă Suficient, am. găsit că „Drin bugetul în curs „S'au redus 460 aa locotenenți și sublocotenenţi.- | 
- În ceeace priveşte reangajaţii, evi- dent că. pentru 6 durată de serviciu „mai scurtă,. trebuiese dublaţi în cazul unui serviciu militar. de: 18 luni, și să fie triplaţi în cazul cână serviciul mi- litar ar fi Qe un an. Cu toate acestea, nu numai că n?au fost sporiți, dar am | "găsit că numărul lor'a fost micșorat cu: încă 100, prin bugetul anului în curs. . Am făcut o socoteală âin care re- „zultă că, cu banii. ee se cheltuese prin sporul prevăzut în buget, 'pentru ofi- țerii generali şi cei superiori, am puteă plăti 1.200 de subofițeri reangajaţi, de „care avem atâta nevoie. e: 

„. Prin urmare, cum vedeţi, şi în pri- vința cadrelor, s'a lucrat într?un sens contrar de 'cum cereau nevoile pentru “înfăptuirea acestei „mari reforme. „In ceeace priveşte instrucțiunea pre- „regimentară,-. am impresiunea că nisi
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nu suntem încă bine orientaţi în a- 
- ceastă privință, mulţi confundă această 

„mai fi nevoie de. instrucția preregimen- * 

instrucţie preregimentară cu educaţia 
fizică. Aceştia spun că din moment ce 
în școalele Statului s'au pus: 2 ore de 
educaţie fizică pe săptămână, nici nu ar 

tară. - 
Mai întâi « că una este instrueţia- pre- 

“ regimentară și alta, este edueaţia fizică. 
Instrucţia preregimentară ' cuprinde” 

evident, educația fizică, dar mai:cere şi 
alteeva, tânărul trebuie deprins: cu - a- 
numite noţiuni militare, - cari îi va 
ușură serviciul în armată, trebuie! să 
ştie cum. să se orienteze în teren, cum 

să profite de. toate adăposturile, să 

_Pacă exerciţii de tragere, chiar de că- 

lărie, ete... . . 

In afară.de aceasta, dacă înstrueţia 

mai'.la. educaţiunea. fizică din. licee, -a- 

tunci' 's ar întâmplă - următorul .. fapt: 

- Noi: avem cam 10.000 .qe -tineri cari 

N 

absolvă liceele anual, iar “contingentul 

-preregimentară s'ar limită la noi nu-. - 

armatei “este de 120.000 tineri;. atunei ă 

vă daţi seama că 110.000. oameni; „adică 

cam 92 al-sută, ar rămâne fără, să pri: 

mească această instrucțiune. In fine, 

oricum s'ar vedeă problema, în ceeace: 

privește conducerea, n'o să ne ocupăm, 

dar un lueru. este sigur, că această, ches- 

tiune nu. se; “poate rezolvă decât cu con-: 

'cursul organelor armatei, cari: - trebuie
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să deâ - instructorii necesari, compuși . din ofițeri și subofiţeri. Aceștia au toată pregătirea necesară, ca instrucție militară, însă le lipsese celelalte noțiuni. de educaţie fizică. Şi atunci, vedeţi 
d-voastre,_ în legea în care s'a votat în 

- Vara trecută, pentru: organizarea Insti-. 
tutului de Educaţie Fizică, nu s'a, pre- 
văzut nimie în această privință, şi in- 
stitutul așă cum este organizaţ astăzi, poate să producă. 60 “de maeștri de gimnastică pentri șeoalele Statului și 30 - de ofiţeri pentru Școalele militare, așă 

_Că nu este organizat ca să pregătească 

guvernul se îndepărtează de ea.. 

câteva mii de instructori, cum cere ne- voile instrucției preregimentare. 
„Astfel că din toate punetele' de ve- 

„dere și această chestiune n'a fost deloe 
pregătită, _ 
Asemenea măsuri se puteau luă fără. - legi speciale, ci. numai pe cale bugetară, - iar acum, prin actuala lege, se: putei „reduce serviciul .la 18 luni, începând - 'eu clasa, anului 1931, ce urmează. a fi “încorporată în luna Noemvrie, ... | 

„Astfel cum stau lucrurile astăzi, am | -împreşiunea.. că durata serviciului mi- - litar a ajuns la noi un. fel de: „Fata 
Morgana“, adică acel fenomen de mi- raj care se: observă, uneori și în ţara | noastră, căci eu cât evenimentele ne. apropie .de această chestiune, cu atât 

, 
? 

a
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Organizarea teritorială .. 

In mod eronologie ar “trebui să, vor-.. 

bese de problema comandamentului, 

_ însă aceasta fiind o chestiune de mare 
- importanță, o voiu lăsă mai la urmă, 

iar acum voiu spune câteva cuvinte asu- 

pra organizării teritoriale. - 

__ In primul rând este-de obșervat că 
în legea actuală nu-s'a mai“ prevăzut * 

numărul regiunilor pnilitare, cum au . 

fost în celelalte legi de organizare. - 

Aceşt: lueru se justifică prin espu- 

nerea de motive, că: ar fi legat. de si- - 

tuaţiunea economică a ţării, de nevoile 

“mobilizării și de cele administrative. | 

D-lor senatori, în chestiunile de or- 

din teritorial, frebuie observat în spe 

cial principiul continuității şi al sta- 

bilităţii, despre care v'am vorbit atât. 

de mult în ședința trecută, pentrucă 

măsurile cari privese armata, trebuie 

să ajungă a.fi cunoscute de ulțimul 

sătean, care cine ştie în ce fund de 

“munte locueşte; astfel că dacă aceste 

schimbări : s'ar întâmlă des, atunci 

noi vom aveă neajunsuri în caz de mo- 

bilizăre. Eu socotesc că ar fi absolut ne- 

cesâr nu numai să se prevădă că nu- 
mărul regiunilor militare este de șapte, 

cum a fost până, acum, dar mai socotese 

„că ar fi trebuit! specificat, în : forma- 

_ țiunea actuală. o
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„In ceeace privește nevoile mobiliză- rii, aceasta nu se schimbă dela an.la "an, așă încât dacă la patru, cinei ani S'ar simţi: nevoia unci "modificări, se poate veni atunci cu schimbarea acelor "articole din -lege. Iar cât privește ne- voile administrative, eu socot că, inte- - „resele : apărării naţionale” “trebuie să primeze .asupra acelor - administrative și am primit -asigurări în declarațiunea pe care a făcut-o fostul ministru de răsboi, la Cameră, Că, în nici un caz regiunile militare nu vor corespuride cu actuala. împărţire administrativă. -De altfel, acest lucru ar fi și-o imposi- bilitate, pentrucă după împărţirea. aq- ministrativă de astăzi, sunt unele re- " giuni,: cum este- spre exemplu „Oltenia, „care este. foarte mică și nu ar'puteă să. Procure nici oamenii și niei: rechiziţiile Necesare pentru un: corp de armată. “In. felul acesta, o asemenea chestiune nici nu mai poate stă în discuţiune. : A doua: - observaţie este -inovaţiunea | introdusă, prin actuala lege, în Ceeace. privește şefii . de garnizoană,  - 2 | „Operaţiunea: mobilizării: armatei, a- _dică a trecerii oștirii depe picior de "pace'pe pieior.de răsboi, nu este atât o: operațiune de concepție, cât mai mult, - de execuţie. i , DE -* Da baza Sxecutării mobilizării stă elementul Prim, cum îl numim noi: mi- .
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litarii, celula . de “mobilizare "sau, co- 

muna. Până acum noi aveam ca, element 

militar “care se îngrijă de pregătirea 

“şi de execuţiunea mobilizării, jandar- 

mul. Prin legea de organizare a. jan- 

darmeriei el a fost luat din. comună. 

Nu mă ocup de această chestiune, pro: 

: babil că s'au văzut avantajele din 

punctul de: vedere administrativ, - însă 

ceeace mă. interesează. este că în mo- 

mentul . de faţă nu aveam nici un ele- 

ment militar. în comună. . ? | 

Este adevărat că astăzi s'au prevă- 

zut. șefi de garnizoană, însă numai în 

lege. Dar până la. “bugetul viitor, noi 

rămânem. tot fără nici un element mi-. 

“litar în aceste comune: 

_ Eu rog pe d. prim-ministru și mi- 

__nistru de răsboi :să creadă că impre- 

-- siunea mea, care provine dintr'o "lungă 

„experienţă, în ceeace privește chestiunea, 

mobilizării, este că dacă continuăm cu. 

acest sistem, adică să nu aven. nici un 

element militar în "comune, atunci cel” 

mult într'un ! an toată „mobilizarea | 

“noastră se dă-peste cap. . 

„D. 1. Grădişteanu: Piinăcă sau luat 

jandarmii din comună. | - 

'D.R. Georoceanu: D-ta contunzi jan- 

-darmii cu armata; ” 

D. General N. Alevra: Din momen-: 

tul “ce această lege va fi votată, d. 

prim-ministru. - Să” găsească sume de 

.: , : ră
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unde va ști 'și să înfiinţeze . . imediat 
acești șefi de garnizoană. - 

Comandamentul 
Trec acum la: chestiunea „comanda- : 

mentului în armată, pe care am lăsat-o 
cea din urmă, pentrueă este și cea mai 
importantă. ... a. 

D-lor sematori, în „discuţiunile cari 
au avut loe la Cameră asupra, acestei chestiuni „S'au făcut unele confuzii, „chiar unele greșeli şi nu ași dori ea ele să se repete şi la noi. Mai întâi S'au confundat noţiunea de comandament * „Cu aceea de conducere. Bine înţeles că . ne referim la armată, în ansamblul ei, căci aceasta interesează, pe membrii - Parlamentului. şi nu la fracțiuni” mai „miei al6 “armatei, Națiunea de condu-. cere se. aplică ațunci când armata este » privită,.ea, uh organizm de Stat, sau ea "0 funcţiune socială; iar noțiunea de comandament, :aţunei când armâta este privită din punetul. de vedere al inte- „ „reselor specifie militare. 
Dar ceeace interesează, nu este: atât  definiţiunea, cât. deosebirea 'în- * „tre aceste: două noțiuni. "In timp. de 'răsboi, “toți şefii . armatei, - în- cepând dela comandantul de com- „panie și sfârșind eu generalul care conduce întreaga armată,- fae acte de comandament, iar în timp de pace, ac-! tele. de comandament, se oprese la cor-: 

-
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purile de armată. De acolo în sus, 
adică Marele Stat Major, - inspectorii 
geneiali de armată, ministrul de răs-. 
boi și Capul Statului, face acte de con- 
ducere. 

- A doua deosebire este că de unde 
“comandamentul trebuie să fie totdeauna 
unitar, conducerea, mai -cu seamă. cea 
superioară, poate să .fie și plurală. Ca 
dovadă 'este faptul că în: armata ger- 
mană, "atât de bine organizată. în timp 
de pace conducerea eră plurală şi: se 
exercită de către cabinetul militar, 

"Marele Stat Alajor și inspectorii ge- : 
nerali de armată, iar ministrul de răs- 

- boi se ocupă numai de administrațiu- 
nea armatei. Capul Statului, adică îm- 
păratul, eoordonă și unifică acţiunea 
acestor organe între -ele." 

O altă eroare care s'a făcut, este că 
s'a confundat conducerea răsboiului 
-eu conducerea  aimatei. In trecut, în 
conducerea răsboiului erau două ele- 
mente: armata și politica externă, și 
de multe ori politiea externă, prin 
alianțele pe cari știa să le: asigure și 
prin neutralităţile bine voitoare, aces- 
tea formau un €lement de forţă, poate 
tot atât de importantă ca și armata. 
Asăzi însă a. intrat un al treilea ele-. 
meiit-forță : participarea naţiunii, astfel 
că în definitiv astăzi conducerea unui 
răsboi' cuprinde. trei elemente: armată, 

, 7
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politica externă şi națiunea. Fiecare, 
dintre ele trebuie să-și aibe șeful ei. 
Armata are șef militar, politica ex- 
ternă pe ministrul de externe. iar par- 
ticiparea naţiunii pe șeful guvernului. 
Capul Statului conduce şi uniformi- 

_7ează aceste trei elemente de torţă în-" 
tre ele. 

Dar s'a făcut ȘI o altă eroare. 
S'a susţinut la Camtră « că în conduee- 
rea armatei ar fi şi o parte politică. 
Aceasta este o concepție greşită. pen-- 
trucă, în timp.de pace. dacă politica 
Sar amestecă în armată; am merge la 
anarhie, sau la dictatură. ' Exe mplul 

„Greciei la. încheierea păcii este edifi- 
cator pentru noi. Dar în răsboi lucru- 
rile stau și mai rău. Dovadă este. că în 
timpul răsboiullui * mondial, parlamen- 
tarii francezi își închipuiau că dreptul 
de control prevăzut de Constituţiune, 
puteau să-l aplice în mod integral şi- 

“în timpul răsboiului. De aceea. inter- 
veneau necontenit. pentru a fi puşi la 
„curent “cu toate acţiunile care se fă- 
ceau pe front. Lucrurile au mers atâț 

, 

de „daparte. încât membrii Parlanien- - 
tului întrebau spre exemplu, dece cu-“ 
tare comandat de armată sau de di- 
vizie a fost mutat dintr'un loc . în 
altul și pentruce cutare soldat Care 
este meseriaș bun. stă pe front Și nu 
este adus înapoi la o fabrică, 2, 

Intre e alţi miniştri de răsboi a fost şi
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mareșalul Liautey, care a stat: numai 

tei zile în această funcţiune, după care: 

a dimisionat, pentru că numai în aceste 

- trei zile i s'au adresat de parlamen- 

tari peste cinei sute de întrebări asu- 

“pra celor ce se petree pe front, încât 

- șeful armatei ar fi trebuit să se ocupe 

toată ziua ea să deă relaţiuni parlamen- 

tarilor de ceeace se petrece acolo, în loc 

să se ocupe de inamie. Lucrurile au mers 

_ atât de departe încât Anglia a început să 

_devie îngrijorată, şi la una din conferin- 

“ele interaliate şeful guvernului englez, 

Loyd George a atras în mod, delicat a- 

tenţiunea guvernului francez asupra a- 

cestui lucru, spunâhd: noi, în, Anglia, 

avem mai multă încredere în șefii ar- 

„matei, noi.nu-i întrebăm nici când au 

să facă o acţiune și nici unde, noi, cel 

mult, cerem să ne prevină, pentru <a Să 

le putem pune la dispoziţie mijloacele 

necesare. În Anglia, se întâmplă însă 

alteeva: miniștrii făceau strategie mili- - 

tavă şi expediţia dela Dardanele, care 

“a însemnat cel mai, mare dezastru pe 

„tre l-a suferit” Anglia, în toată istoria 

sa, este opera unui civil, a ministrului 

marnei, Churchil. De aceea Sir Grey. 

fostul ministru de externe al Marei - 

Britanii, în niemoriile sale, spune 

multă dreptate, vorbind de această ex-. 

pediţie dela, Dardanele: „Este o dovadă 

+
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evidentă că noi, civilii, nu trebuie să ne 
amestecăm unde nu.ne fierbe oala, și să 
lăsăm militarii să- -și facă atribuțiunile | 
lor€, 

- In Germania s?a întâmplat un lucru 
"“inyvers. Acolo şefii politici s'au eelip-, 
sat dela început și din această cuuză, 
autorităţile militare, reprezentate în. 
spezial prin Hindenburg și Ludendorf; 
“au luat totul în mâna lor, și partea eco- 
nomică și partea-politică; însă fiind 
lipsiți de experiență, atunci când s'au 
pus chestiuni de ordin politie, au făcut 
greșeli. Așa, bunăoară, după ocuparea 
Poloniei și “a “țărilor Baltice, din lipsă 
de experiență nu au știut ce regim po- 
litie să le aplice, încât aceste provincii 
în loe să fie un element de sprijin și de , 
forţă, din contră au devenit un ele- 
ment de îngrijorare. . 

Mai mult încă, în timpul acestui 
răsboi, se ivise două, trei ocaziuni, în . 
care aliaţii ar fi fost dispuşi să înehee 
pace; şefii militari, din. lipsă de expe- 
riență, nu le-au simțit, și au continuat 
răsboiul până la înfrângerea armatei. 

Exemplul contrar îl avem în: per-" 
soana' lui Clâmenceau. El nu s'a ames- 
tecat absolut de loe în conducerea ar- 
matei. Insă Ciâmenceau mergeă foarte: 
des pe îront, ajungând până în tran-. 
şee; aceasta o făceă, pentru a simţi 
pulsul armatei, adică pentru ca să-și | 

-"
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deă seama, ca om politie, dacă armata 
mai este capabilă de o nouă rezistență 
Și este în stare de noui acțiuni. 

Deasemenea Bismarck, 'atât în răs- 

boiul din .1866, cât și în cel din 1870,. 
mergeă adesea pe front și se ţineă în 
apropiere de marele: cartier, dar 'acea- 
sta o făceă în acelaș scop, adică să 

_simță pulsul armatei: Şi după vietoria, 

dela Sadowa, când generalii armatei 

prusiene, îmbătaţi de victorie, făceau 

presiuni asupra regelui Prusiei să con- 

tinue ofensiva înainte și să ocupe Viena. 

şi toată Ungaria, Bismarck, s s'a opus cu 

desăvârşire, a ameninţat; cu demisia, 

spunând: „Pentru nevoile noastre poli- 

-tice, viitoare, este necesar să facem din - 

Austria un aliat și nu un dușmant. 

Și tot Bismarek, mai spune: în, memo- 

„ziile sale: „Imi mușe mâinile, că în . 

1870, după victoria dela. Sedan, n'am 

încheiat imediat pace cu F ranța, pentru 

că nu aveam niciun interes să existe o 

republică, în coasta noastră și să-i luăm 

Alsacia şi Lorena“ 

În ce priveşte armata noastră, în văs- 

boiul din 1877, primul ministru: de a- 

tunci, Ion Brătianu, -eră necontenit 

peste. Dunăre, se dueeă acolo, pentrucă 

noi, fiind în alianţă cu Rusia, se puteau 

întâmplă :oareeari complicaţii, pe cari, 

poate șefii militari nu le-ar . fi putut 

rezolvi.
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Iar, în răsboiul din 1916, la început, 
esfe adevărat, au fost oarecari încer- 
cări și-la noi de mmestee al oamenilor . 
politici în treburile armatei, însă duto- 
xită marei personalități a d-lui gene-. 

ral Presan, toate aceste încercări au în- 

cetat imediat. 

In sehimb, însă, în răsboiul cu Un- 
garia, situaţia politică “eră cam grea. 
din cauză că în acest timp marii aliați 
tratzu pacea la Versailles şi vedeau cu 
groază începutul unui nou răsboi. Din 
această ouă îl vedem pe Ion Bră- 
tianu, fiul, la trecerea Tisei: în mijlo- 

cul tiupelor, și mai mult, îndată ce Ba- 
dapesta eră ocupată, el numește un co- 

“misar al guvernului, pe finul diplomat, 

"d. Diamandi, foemai pentru ca șefii 
trupelor noastre, din lipsă de expe- 

: riență politică, să nu săvârșească Vreo 
greşală faţă de aliaţi. 

„Astfel că concluzia pentru noi este: 
nici amestecul politieei întru ale arma- 
tei, nici, amestecul armatei întru ale 
politicii. (Aplause prelungite). 

D-lor, tree acum la enaliza atribuţiu- 
nilor diferitelor comandamente, prevă- 
zute în actuala lege. Ă 

In ce priveşte. comandamentele de 
corp de armată şi de divizie, nu am ni-: 
mie de spus, pentru că prevederile legii 
sunt bune și în special partea care am 
relevat-o și rândul trecut şi care a fost 9
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introdusă, după cererea d-lor generali, 
-senatori de drept, adică s'a dat ches- 

tiunea încadrării armatei, în ce  pri- 

-veşte ofiţerii superioii, la comandanţi 

«de corp de-armată, și cei inferiori la 

comandanții de divizie, o găsese foarte 
bună; pentrucă prin acest mijloc tru- 
pele moastre vor aveă 0 mai mare coe- 

ziune e în trecut. și nu vom mai fi si- 

liţi să dăm. toată: ordinea. de bătae şi 

“toată încadrarea emnatei noastre în vi- 

lea. în mod” public. 

Deasemenea, foarte clar, este arătat: 

prin lege că comandanții de corp de ar- 

mată - comandă trupele ce le au în sub 

ordine și exercită atribuţiunile de dis- 

ciplină și justiţie asupra tuturor celor- 

lalte trupe, cari Se măsesc pe teritoriul 

lor, deşi nu le aparţin organic. In aceas 

tă “privinţă cred însă că va fi nevoie să 

„se pună imediat -aceste dispoziţiuni în 

armonie cu celelalte legi militare, adică 

„pentru ca mutările să nu se mai facă, 

ca până acum, cu decret regal, și publi- 

"eate deci prin.ziare, trebuie să se modi- 

fice articolul respectiv din legea Dozi- 

“ției ofiţerilor. 

Deasemenea, soeot, că restricţia din 

codul justiţiei militare, prin care se 

spuneă că acţiunea pblică, în ce pri- 

"veşte 'pe coloneli și generali, are mi- 

- nistrul. de zăsboi, ar trebui “cred 

ată tot comandanților de „<orpuri de 

r
e
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armată, cum o.arată dealtfel, în mod 
precis, această lege, pentrucă așă după 
cum le încredințăm viața a 60.000 de 
oameni în timp de răsboi, tot astfel tre- 

“buie să avem încrederea î în ei, când. se: 
vor găsi generali sau coloneli, sub or- 
dinle lor, cari să săvârșeaseă vreo nere- 
culă. ” 

„In ceeace privește atribuţiile Sta- 
tului Major, deasemenea. este un vădit 
progres, tot ceea. ce s'a introdus, după 

„ propunerile. d-lor generali, sertatori de 
“drept. Acest lucru eră cu'atât mai. ne- 

cesar, la noi, cu cât în trecut, Statul 
Major, se găsea cu desăvârșire. încătu- 
'șat. Noi am avut, chiar după -răsboi, 
generali, șefi de Stat Major, cari ar fi 

- făcut - cinste oricărei alte armate. Și, 

„să mă ierte d. general Lupescu, dacă îl 
numese, însă va recunoaște și d-sa, că. 

ne putut întotdeauna să producă ceea . 
ce pregătirea şi facultăţile sale îi de- 
deau dreptul. De foarte multe ori, șefii 
Statului nostru major, -au fost împie-" 
dicați de a produce ccea ce erau în 
stare, de către ministrul de răsboi, fie 

„că nu le dedeă fonduri la dispoziţie, fie 
„ă interveneă în atribuţiile lor. Astfel, 

că astăzi, aceste. atribuţiuni, fiind eu 
mult Jărgite, le găsese cât se poate. de 
judicioase.
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Capul Statului 

In mod natural ar trebui să vorbese 

acum despre ministrul de răsboi, . în. 

ceeace privește atribuţiile lui, relativ , 

la conducere. Această chestiune, însă 

fiind cea: mai importantă şi cea mai 

rea, o las la urmă şi tree la atribuţiile 
capului Statului. 

In proiectul de lege se spune: „le-/ 

vele este.capul puterii armatei'“; adică 

vepetă întocmai fraza din Constituţie, 

fără nici o altă lămurire. . 

Eu cred că datoria legiuitorului este 

să desrolte și să explice prevederile 

constituţionale, astfel că sunt nevoit să 

fae acest lueru, bazat pe. litera Consti- 

tuţiei, pe spiritul ei. adică pe doctrină, 

Şi pe, practica celor doi mari regi, Yer- 

dinand și Carol.» 

__ D-lorsenatori, nu numai la noi; dar 

în toate. celelzite armate, pentru ideia 

de conducere sunt trei noţiuni: aceea 

de cap, de şef și de comandant. Ş 

"Noţiunea 'de peap“” implică -o „Con- 

ducere onorifică şi fără răspundere, 

care se aplică de ordinar, fie suverani- 

” lov străini, cu care dinastia noastră sau 

zra are leeături de prietenie, fie unor 

anumiţi generali de rezervă pentru me- 

vite excepţionale, Așă bunăoară, în mo- 

mentul de faţă, Regele Alexandru al 

" Berbiei este capul vegimentului. 9 vă 
1 .
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„nători; d. general Presan este capul re- 
gimentului 25 infanterie și d. general 
Averescu este capul regimentului 1 de 
roșiori. 

„* A doua noţiune, adică aceea de, soi 

„implică răspundere și se aplică când. 
“este chestiunea de trupe neluptătoare 
“și servicii, Aşă bunăoară în limbajul 
militar se spune: şef al spitalului mili- 
tar, şef al ambulanţei, şef al serviciului 

"de geniu. Tar noţiunea de „comandanti: 
care deasemenea implică răspundere, se 
aplică numai când este vorba de trupe 

- Jupfătoare, de aceea se spune: coman- 
„4 7 = dant de regiment, de divizie, de corp 

de armată, ete. Atunci prima întrebare-. 
care se pune este: de.ce Constituanta 

| noastră, atât cea din 1866, cât. şi cea 
din 11923, din aceste frei noţiuni, cari: 

toate se referă la ideia de conducere, a 
ales tocmai pe aceea de „cap“ şi nu una 
din celelalte. două? 

Pentru: a răspunde la această ches-. 
tiune “trebuie să facem apel la litera 

Constituţiei. Articolul Sr spune că „per- 
soana hewelui este inviolabilă“*. Și a- 
tunei se pune întrebarea și aci de ce a 

_tost ales acest cuvânt de -„inviolabil“* 
ȘI nu „iresponsabil“ care este intrat la 

noi mai de mult în limbă? 
Pentru a putea răspunde la. această. 

chestiune” trebuie să intrăm în oaretare 
amănunte. | 

. 7 E , ,
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. ” . ” - A - ? ” ” 

Constituţia noastră în această: parte . 
-xelativă la ârmată, a fost tradusă în- 
toemai din Constituţia belgiană. După 
doctrina belgiană, susținută de toţi ju- 

viştii recunoscuţi, cuvintele „persoana . 

Regelui este inviolabilă“* “înseamnă 

ouă lucruri întâiu: Regele nu. este 

scutit de a nu face greşeli—adică nu-: 

mai Papa este considerat de catolici în-, 

“failibil — așă dar o concepție cu totul 

contrarie de Constituţia engleză, unde. 

se spune că, Regele nu poate greși ni- 

-ciodată. 
_ 

Im al doilea rând, “după doctrina bel- 

piană, Înseanmnă că “Regele nu este scu- 

tit de răspunderi morale, eari pentru 

el se trăduec prin o singură sancţiune : 

"pierderea Pronului în caz de rev oluţie 

„internă, sau a unui răsboi pierdut. 

y 

“Faţă de zeeste explicaţiuni, dacă 

Constituanta noastră, ca şi cea bel- 

giană, din cele trei noţiuni de cap“ 

set și „comandant: a ales moţiu- 

nea de cap, după cum am văzut care nu 

împlică răspundere, e este pentu că con- 

stituantul a voit să arate întrun mod 

cât mai evident că Regele în ceeace pril- 

veşte armată, nu are: nici un fel de 

răspundere, nici chiar de ordin moral. 

„Aceasta cred că este . interpretarea 

justă A literii și spiritului Constituţiei 

noastre. 

_D-lor " senatori, această “chestiune a
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“mai fost diseutată în Parlamenul nos- 
tru de multe ori. Așă de pildă Dimitrie 

* Sturdza, care. ară un om foarte cult, 
ședința Camerei dela '13 Martie 1502, 

„ Spune următoarele: „Puţini „Miniștri de 
„zăsboi” nu S'au socotit ei capii puterii 

armate, înlăturând, când fățiș, când 
pieziș,. pe acela pe care toţi îl. știm și 
îl cunoaștem de Suveranul nostru. Ca- - 
pul constituțional al puterii armate stă 

„ în faţa ministrului ca un impiegat ă la 
suite, Ic | 

Am primit acest serviciu greu al Mi- 
nisterului de Răsboi și am spus aceasta 
ofiţerilor din ziua * întâia, când m'am 
prezentat lor, pentru ca acela care este 
capul armatei, să reintre în drepturile 
sale constituţionale în mod văzut și ne- 
contestât'“ ! Ca și cum Regele Carol eră 
omul căruia altul trebuiă “să-i spună 
cari sunt drepturile . şi: prerogativele 
Sale constituţionale. 
“De fapt, atât Regele Carol, cât: şi Ne- 
gele Ferdinand . n?au exercitat. nicio- 
dată o conducere efectivă a armatei în 

"timp de pace, pentru că aceste două ca-- 
pacităţi militare şi-au dat seama că 

„xonducerea și. răspunderea sunt două 
clemente nedespărţite ale aceluiaș tot. 

De aceea „aceşti doi mari: Regi în 
“toată lunga lor domnie au exercitat nu- 
mai o înaltă supraveghere asupra mer-. 
sului treburilor armatei.
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„+ Aceasta în timp.Ge pace... 

Să vedem cum stau lucrurile în timp” 
de răsboi. In răsboiul dela 1877, Dom- 

N nitorul. Carol a avut. conducerea răsbo- 
iului, dar nu comanda armatei, 

2 pentrucă, și astăzi există. ordinea da 

" - Dătae la Marele Stat-Major, și se poate 
vedeă că armata română împrejurul 

“Plevnei. a fost comandată de către 

„* generalul: Cernat. NI E 

, Dam, atunei a fost alteeva, Domni- . 

torul Carol. a avut comanda trupetor 

româno-ruse - dinprejurul Plevnei. Și. 

dacă a făcut aceasta luându-și o mare 

.. xăspuudere, este numai pentrucă. în acel 

monient vorbeă în el mândria unui po- 

por întreg, care. veacuri dearândul fu- 

sese asuprit şi care de astădată aveă o- 

caziunea. să- ste de vorbă dela egal la 

egal cu marele împărat al “ruşilor. Și 

atunci, Domnitorul Carol a pus această - 

condiţiune: egalitatea de tratament, a- 

'dică cooperare între cele două .armate,.. 

"* şi -mu subordonare. .. E 

„1 Dacă lueruile au stat astfel, cu 

„- toate măsurile acestea prudente și înţe- . 

lepte, şi noi tot am fost:t rataţi cum știți 

la congresul dela Berlin, când repre- 

zentariţii țării, marii bărbaţi de Stat: 

Cogâlniceanu şi Brătianu, abia au fost 

admiși ea.informatori în ultima, zi a 

conferinței; vă puteţi închipui ce -Sar 

“fi întâmplat dacă trupele noastre ar si
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luerat Sub ordinele generalilor ruși, am 

fi fost. trataţi ca o colonie rusească, și, 
desigur cancelarul Gorecacof eu secun- 
«ul său Chouvalof, ar. fi vorbit în nu-. 

mele nostru, dar nu pentru noi, iar 
pierderile visbojului ar fi fost și mai 
mari, 

In expediţiunea din Bulizaria, dela 
1913, Regele Carol a avut conducerea 
răsboiului.. iar comandamentul armatei | 

„Sa încredinţat prințului. moștenitor, 
“însă fiimdcă nu era în termeni toemai 
constituționzii, răspunderea a trecut de 
fapt asupra șefului de. Stat Major d. 
general Averescu. 

La 1916, este exact, că Marele Lege 
- Ferdinand a avut o parte mai activă 

în conducerea armatei, şi că în anumite 
epoci a exercitat. chiar un comandament 
efectiv, însă atunci eră o situaţiune ex- 
cepţională, căci sa hotără de soarta nu 
numai'a Vechiului Regat, ci de.a între- 
gului popor românesc, cu care Marele 
Rege se indentificase, și dacă. şi-a luat 

- “asemenea răspundere este că a avut în-. 

-credere în propriile sale forţe, în al po- 
porului și armatei, pe care i-a condus la 
victorie. - 

* Dar și în acele cerele 1 momente; cel: ce. 
a exercitat comandanientul efectiv. al 
armatei, cel ce a luat toate inițiativele 
și și-a asumat. toată răspunderea, ato- 
perind necontenit pe legele Său, este 

4 
a
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credinciosul slujitor al Coroanei Şi al 
țării, care astăzi ne onorează pe toţi: 
prin prezenţa sa în rândurile noastre, ! 
d. general „Prezan. (Aplausc. „pre- 

lungite). 
Să vedem cum stau lucrurile și: în 

alte State. 
In răsboiul din 1866 vedem că Im- 

păratul Frantz Iosef. nu aveă coman- 
damentul: armatei, care s'a exercitat de. 

nefericitul general Benedel. 
Dacă Impăratul ar ti comandat ” în 
persoană armăta, este sizur că și-ar fi. 

pierdut tronul, pentrucă în cazul. unui 
xăsboi nefericit, poporul. caută  tot-. 

deâuna- un ţap ispăşitor. De'astă dată, . 

“ $apul ispăşitor a tost nefericitul gene-. i 

-val -Benedel, astfel încât tronul a tost 

salvat, 
In răsboiul din 1870 Napolean. al: 

III-lea se imobilizează la armata . lui - 
Mae-Mahon, pierzând astfel firul con-. 

ducerii politicii externe și al - - naţiunii, 

care tree în mâinile slabe și neexperi- 

mentate ale Tinpărătesei Fugenia. Din 

această . cauză Napoleon cade prizonier 

la Sedan, împr cună cu întreaga armată, | 

pier zându-și și tronul.. - 

In răsboiul- mondial, Impăratul Vi 

helm,-eu toate ieșirile lui atât de Vio-.. 

lente din timp de pace, când. vorbe 

mereu despre „săbii veșnie ascuţite 

de „pulberi: totdeauna uscatet , la a. 

clararea răsboiului el se celipseazii conm-



  

112. 

plet, se duce la' Marele Cartier, unde 
nu făceă în realitate absolut nimic şi: 

"unde încurcă mai mult lucrările Ma- 
-relui “cartier, sperând că „lumea - își va 
închipui că el conduce în re alitate ope- 
raţiunile militare. Prin faptul acesta 

el se. îmobilizează la Marele Cartier, 
pierde din mână. fivul conducerii poli- 

tiii externe și în acelaş timp și acţiu- 
„nea sa asupra popoului. Din - această 
cauză la încheierea păcii, chiar dacă” 
Aliaţii nu ar fi cerut abdicarea acestui 
împărat, este sigur că poporul ar. fi 
hotărît-o, fiindcă. își închipuiă că toate: 
relele veneau. din cauza relei: lui con-: 
duceri a armatei. 

Iar în ceeace priveşte . Țarul Nicolae 
al Rusiei, 'acesta are nefericita inspi- 
rație. că în anul 1915-să îă în persoană 
comanda armatelor. Se "imobilizează 

“astfel la Marele Cartier, în timp ce Ja 
“spatele său, primul-ministru  Stiirmer, 
trată pacea separată cu Germania, bine 

. înțeles pe spinarea țării. româneşti, iar . 
poporul pregătea revoluţia. 
Din toate 'aceste: exemple vedeţi . că 

“mai cu seamă pentru viitor "Regele nu : 
- trebuie să comande în persoană. armata, 

i 

pentrucă aceasta ar însemnă să se îmo- 
- „bilizeze la Marele Cartier și atunci dela; 

sine ar pierde firul conducerii celor- 
lalte două. elemente de-forţă, adică firul:
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politicii externe și al participării naţiu- 
nii. Eu, socotese deci că fraza din Con-. 

stituția noastră, reprodusă și. în lege: 
„Regele este capul puterii armate“, în- 

semnează că în timp de.pace Regele. 

are înalta supraveghere asupra meisu- 

Imi: treburilor „oștirii iar în timp de LC 

văsboi EL are conducerea răsboiului și 

nu comanda armatei. O: a 

„"Totdeodată, mai socotese că cei ce au 

răspunderea edueațiunii tânărului nos- 

tu Rege, să aibă grije să nu-i deă o e- 

ducaţiune mai mult militară, dupii: cum 

se . obişnniă în trecut, ei'o educaţiune. 

mult -mai complexă, adică să aibe cu- 

noştinţe cât mai depline de politică ex- 

+ernă, de administraţie, de finanţe, ete., 

pentru ca atunci când va ajunge să 

domnească şi noi cei de astăzi îi- dorim 

depe acum ca domnia - Sa să fie cât 

mai paşnică dar. dacă se va întâmplă 

-să fie vreun răsboi, EL să poată , con-- 

“ duce de sus, și cu o mână cât mai tare, 

armata, politica externă și națiunea. 

Ministrul de răsboi 

Ultima chestiune pe care o mai. am. 

de examinat este accea.a atribuţiunilor. 

ministrului . de 'văsboi, relativ. la. condu- 

ccrea armatei. Nu analizez cele privi- 

toare la atribuţiunile ministrului . de. 

"văsboi, relativ la administraţie, pentruci
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le- săsesc în proiectul de lee foarte 
_Juste. . . . Pe 
„- Este necontestat, că binefacerile cari 
au urmat pentru popoare, în' urma 1nst= 
rei revoluţii franceze. și după care toate 
Statele au adoptat un regim constitu- 
țional, sunt foarte mari. Datorită aces 
tui rejzim” constituțional, popoarele au 
“putut să facă progrese uimitoare” în-'- 
tun timp atât de seurt, Dar; feriei- 
rea ar fi fost completă, dacă odată cu 
adoptarea. regimului constituţional. ar 

fi dispărut şi răsboaiele şi nu ar mai fi 
exisțat armate: pentrută vedeţi -d-vou- 
stră de niulte ori se întâmplă că preve- 
derile. constituţionale. în diferite State. 
Să se găsească în tontrazicere cu imte- 
'reselă suiperioare ale” armatei ȘI În spe- 
cial acele ale conducerii. a 

Chestiunea se rezolvă 'mai ușor în: 
timp de răsboi, -pentrueă atunci, sub 
presiunea evenimentelor și mai cu seamă 

„a pericolului eminent; deviza “Salus pa: 
triae, suprema: lex“ se aplică în toate. 
Statele și nimeni nu mai protestează. 
In timp de pacă, însă pericolul eminent nu mai există, popoarele: sunt teloase, "de libertăţile dobândite, pentru  căre atâtă” sânge nevinovat a curs "în. „.Omenire, așă încât în general, - în toate Statele, ele nu admit - nici „cea mai mică abatere dela. prevederile -eonstituţionale.. Şi "toemai âci vine pav-.
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tea grea în ceeace privește conducerea 

armatei, | a 

Să vedâm ce spune Constituţia noas- 

ră relativ la atribuţiunile ministrului: 

de răsboi. Pentru aceasta chestiunea 

trebuie. examinată, cum: spun. juriștii, și 

în drept și în fapt. | . 

* A Ia) 

In drept, adică din punct de vedere 

legal, în Constituţie nu veţi -găsi ni- 

-căeri, că ministrul de răsboi are condu- 

cerea armatei; însă, aceasta vezultă în- 

mod neîndoios * pentrucă în Constitu- 

"ţie se spune că ministru are răspunde- 

rea, şi evident. răspundere, fără 

drepturi +nu este: posibilă. Vedeţi 

prin urmâre că din punct de _ve-- 

dere strict leual, nu avem nimie prevă- 

„zat. în Constituţie. Insă, în fapt, miniş 

„rii de răsboi au exercitat întotdeâunu 

conducerea armatei. și: nimeni nu s'a. 

înterpus, hici o autoritate şi nici o per- 

soană ” nici deasupra nici dedesubtul - 

lor: ae . Aa , . Ă 

Preceni ăcum şi la răspunderi.. In a- 

ceustă privinţă situaţia se prezintă în- 

vera, Răspunderile - sunt evidențe, .pen- 

trucă se spune în Constituţie “acest u- 

“cru,.art. ST: însă în fapt ele nu există, 

„pentru că-nu se-pot stabili. 

Si nu se. pot stabili nici în tinip de 

pace şi nici în timp de răsboi.- Nu se - 

“pot. stabili în. timp de pace .de. oarece 

dapă cum vam arătat în expunerea 

<
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N precedentă, măsurile organice militar: - - 
„î “ “produe efeete foarte târzii, ce nu se... 

„pot constată decât «cu ocazia” unui răs- 
boi. In al doilea rând, nu "există jude- 
cător în: timp :de pace, care să poată a-. 

preciă măsurile luate. Singurul și ade- 
- văratul judecător este numai inamicul, 
"De aceea nu există nici an exemplu în 
nici o armată, ca vreun ministru de răs- 
boi să fi fost tras da răspundere pentru 

- nepregătirea armatei. ' 

In timpul răsboiului, dacă el ste. vie- 
EER torios, atunci bucuria .vietoriei face ca 
IE “xălul uitării să se întindă peste toate și 

„peste toţi. Şi de multe ori. acest văl al 
“uitării se întinde atât de departe În- 

cât acoperă chiar și pe acei c6 uneltise 
DR a în timpul riisboiului - „contra - existenţei , 

Statului. . C 

  

Dacă însă răsboiul este nenorocit, a- 
tunei, evident, în” toate ţările se caută 

| vinovaţii : — țapul ispăşitor — dar Și în 
acest caz. greutățile sunt foarte mari. 
“Mai întâi. nu :se poate preciză dacă 0 
înfrângere a provenit dfn lipsa de pre- 

| gătire a. armatei din timp, de pace, sau 
- „se datorește greșelilor momentane care 

s'au făcute pe „Câmpul de luptă. Admi- 
țând însă că star puteă face această se: 

o -paraţiune ; Și că -ar rezultă în- mod €- 
e 'vident că înfrângerea. a. provenit din. 
pr “eauza lipsei de pregătire. a armatei în a timp de pace, și de astă dață greutăţile 

- _ - , 3
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“sunt şi mai mari. În adevăr, pregăti- . 

rea unei armate pentru răsboi nu este 

o operă de luni sau: de ani, ei. de gene- 

raţii întregi. Așă de exemplu: Frederie 

II a purtat atâtea răsboaie cu armata 

pregătită de tatăl său Friderie 1; Na- 

“poleon IL a învins în 0 sută de bătălii 

cu armata pregătită în_timpal marei. 

revoluţii. Germanii fac 'văsboiul dela 

1370 eu armata, pregătită după dezas- 

"tul dela Lena din 1806; răsboiul din , 

1914 germanii îl fac cu 0 armată, a 

cărei pregătire începuse dela. 1892; în- 

“dată după încheierea alianţei - franco” 

rusă, 
- 

- Din: această cauză, nu se poate nici 

odată să se stabilească dacă vreun mi- 

nistru este vinpvat, și vă aduceţi aminte 

că în Franţa, eu câteva zile înainte de 

isbuenirea. răsboiului din. 1870, minis- : 

trul de răsboi de atunci, Mareşalul Le- 

-Doeuf, a avut imprudența să spună că . 

atât de pregătită este armata franceză, 

“încât. nu lipsește nici un nasture dela 

ghetele soldaţilor. Peste câteva. zile însă. 

“dezastrul a şi început. Acest ministru ni 

a fost itotuș tras la răspundere, cu toate. - 

-că forma de guvernământ se sehimbase . 

complet, căci: venise Un guvern Tepu- 

“blican, care .nu aveă nici un motiv să 

menajeze pe foştii guvernanţi din. tim- 

„pul: monarhiei. Atunei s'a căutat un 

„ țap ispăşitor. Bră „necesar “pentru Po- 

„
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“Dor, şi acela a fost găsit. în persoana lui 
„Bazaine, care predase 'cetatea Metz, şi 
“nu ministrul dle răsboi. E 

A fost un singur. caz, când într 'ade- . 
văr, S'a căutat să se tragă la răspundere . 

“un ministru de răsboi, dar Jaeru cu- 
Ti0s,. aceasta s'a întâmplat într?o? țară 
care nu: aveă. Constituţie. In răsboiul 

„ “din 1914—1918, în Rusia, ministrul de 
„răsboi Suchomlinof a fost dat în Jude- 
cată pentru lipsa de pregătire a: arma- 
tei. Cu toațe că el căzuse cu totul în. 

 diserația: ţarului — însă Probabil că. 
„mai eraw judecători la Petersbârg — - 

căci a fost achitat, - a 
Lia noi s'a făcut o încâreare în anul 

21918. Atunci nu fusese un răsboi aderă: | 
at, “însă serviciul sanitar nu funcțio- * 
"mase în bune condițiuni și s'a numit o 
comisiune care să vadă cine este răs- 
pPunzător de nepregătirea. armatei. In 

- această comisie s'au pus: oameni de. - 
seamă 'și juriști, însă toți aceștia. au 

" trebuit. să înceteze foarte vopede lu- 
erările-lor. fiindcă s?a pus imediat ehesz 
tiunea care miniștri să se facă Tăspunză- 

“tori și: dela ce dată - anuine; încât s'a “xăzut că este o imposibilitate, mai cu 
seamă că mulți dintre ei nu mai Grau în 
viață și odihneau de mult somnul lor: de veci. a . 

„Astfel că această :idee a fost părăsită, „iar în răsboiul din 1916 nici nu sau.
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mai căutat văspunderile, Faţă de a-. 

ceastă constatare, că ministrul de răs- 

boi are de fapt—în ce pri ivește condus 

cerea- toate drepturile şi n "are în rea- 

jitate nici o răspundere, întrebare ea este: 

ce am folosit noi, că după îrei pătrare 

de veac, trăim în această stare de lu- 

"eruri, adică în acest paradox? . 

V?am expus pe, larg, în şedinţa trecută, 

rezultatele în detaliu, dar dacă privim 

chestiunea în ansamblul ei, „trebuie să 

recunoaştem că ori de câte” ori au fost 

ev enimente mari. la ordinea 'zilei, de a= 

tâtea ori armata s'a găsit nepregătită... 

Așă, în anul 1900 noi am avut un 

erav conflict cu Bulgaria, care trebui: 

- neapărat tranșat pe: calea armelor, însă 

hewele Carol, -om de prevedere - Şi “un 

bun militar, şi-a. dat seama că armata 

nu este pregătită şi, atunei, a. preferat 

să tranşeze acest litigiu pe alte căi, deşi: 

av fi fost mai bine să se fi Jichidat 0- 

" dată. chestiunea cu Bulgarii, pentrucă” a- 

tunci nu ne-ar mai fi sărit în spate în - 

anul 1916! 

Deasemenea, în anul 1913 a tost un . 

adevărat noroe că n 'am avut un răsboi, 

ei numai o: simplă expediţie: militară, 

care 'a durat două luni, pentrucă, dacă 

„xăsboiul ar fi continuat mai mult, sar 

fi văzut că aramata noastră nu eră pre- ” 

ătită, 

Tar, în anul 1916, toată lumea. cu- * 

*
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moaște, că am intrat în răsboi cu ar- 
mata nepregătită. și că, adevărata pre- 
gătire a răsboiului, s'a făcut în «ele | 
3, 9 luni cât a durat refacerea "armatei, .. 
așă încât faimoasa frază .rostită de Ma- 

" reșalul Jofire, îndată după bătălia dela 
Marna: A pregi ăti răsboiul în timpul 

_“răsboiului este soarta tragică a ţării 
noastre “, se aplică întoemai Și poporu- 

" 1ui român. 

Franţa, însă, poate « să-şi. permită a- - 
„cest luezu, adică, că de dragul 'vespectu- 
Tui“eu sfinţenie a. principiilor constitu- 
“ționale,—să-și aplice dietonul: „pereat 
mundus, fiat justiția“* — adică ea 
poate să rămână cu armata nu destul 

de pregătită, pentrucă Franţa este -o 
țară mare, poporul francez, prin geniul 
rasei şi muncea. lui, a adus aşă de mari 

“ Dinefaceri omenirii, încât în orice situa- 
ţiune s'ar găsi, chiar, când-nu şi-ar mai 

„puteă apără existența, se vor găsi în- * 
„totdeauna alte State, cari să-i sară în, i 
ajutor. : - 

Dar noi suntem o țară mică, po- 
porul nostru abia acum își deschide 
drum în lume, Numai când vom ajunge .. 
și noi prin anuncă și cultură, să aducem .. 
aportul nostru de bine și propășire 
pentru ometiire, numai atunci “soarta 

„noastră va fi definitiv fixată pe acest, 
„Pământ şi-nu vom. mai fi expuși a fi 

” Șterși depe hart ta Luropei. Până atunci, .
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deviza noastră să fie: „Primum viiere,. 

deinde 'philosophare“*. i 

Prin urmare socot, că foarte respee- 

toși faţi de principiile Constituţiei, în 

ceeace priveşte forma şi ordinea de stat, . 

toarte -respeetoși faţă de principiile 

pactului nostru fundamental, în ceeace 

privește drepturile şi libertăţile cetăţe- 

neşti, pentru care — după cum 5pu- 

neam — 52 vărsat atâta sânge omenese;” 

însă, atunci când aceste prevederi ale 

Constituţiei vin în contrazicere- cu în-: 

teresele apărării naţionale, să căutăn 

a da o interpretare cât anai Jaraă Con- 

_stituţiei, şi totdeauna, . potrivit intere- 

sălui apărării naţionale. (Aplause). . . 

D-lor, este acum chestiunea dacă Con- 

stituţia noastră poate suferi o asemenea. 

interpretare. E | 

Acest lucru s'a discutat și la Cameră. 

S'a spus cu această oeaziune că sunt 

două feluri de Constituţii în” Europa, 

unele inflexibile, cum este a noastră și 

a Franţei, şi altele maleabile, ca a An- 

iei, i 
Nu am să discut chestiunea din punct 

de vedere juridic, pentrucă n'am. nicio 

pregătire în această privință, însă am 

să observ faptele. Şi-mă refer la fapte 

recente, petrecute sub actualul guvern. . 

Actualul guvern, pentru a xvealiză o 

anume concepţie, în chestiunea :adminis- ” 

trativă, a înfiinţat „două... organisme
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moui, sătul şi regiunea, cari nu “sunt: 
prevăzute în pactul nostru. fundamen- 

tal. 

Aceasta nu a „putu s%0 facă decât 
printr?o interpretare. mai i largă a Con- 
-stituţiei. 

„ Acelaş lucru constat și în ce priveşte 
"căile ferate. Din! moment ce guvernul 
și-a dat soamă că vechile sisteme de con- 
dutere Și administraţie nu dădeau re- 
zultate bune, a dat căilor ferate o au- 

"“tononie completă, adică, ministrul nu 
“mai are nici o atribuţie decât în ce pri- 
Veste tarifele și întocmirea regulamentu-. 
Jui. Cui toate acestea calea ferată tuneţio- 

- nează de un an și mai bine și se împacă 
această antonomie- cu răspundere ea Mi 

“nistrului de comunicaţii. Şi căile ferate 
nu sunt o instituţie-de mâna treia sau 
a patra. Au un personal de 120.000 de 
“oameni, atât'cât şi armata, și o avere de 
peste 80 imiliarde, adică cât. este şi 
zestrea armatei în timp de pate. 

Și atunci, 'd-lor senatori eu nui: “cer 
o autonomie pentru organele superioare 
ale armatei, dar ceeace dorese eu este 
"numai ca aceste organe să. aibă mai. 
“multă libertate în .ce privește conduce- 

- vea armatei; iar ministrul de răsboi să 
nu. aibă decât supravegherea acestei con-! 
-duceri, Acesta este lucrul: principal. . 

Prin i urmare, » Vedeţi, că nu €ste vorba,
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cum Sa susţinut la Cameră, de a se în-: 

fiinţă. un post de generalism sau dicta- 

tor. mai mare sau mai înie ea ministrul 

de răsboi, ca primul ministru, ete. Eu 

cer ca conducerea. să fie încredințată 

organelor înalte de comandament, ma- 

relui stat. major, și inspectoratelor - de. 

armată, iar sinistrul de răsboi să aibă . 

un rol de supraveghetor. asupra acestei. 

«conduceri şi bineînţeles Şi partea adni- 

nistrativă. 

D-lor, “trecând acum la proiectul de. 

lee, constaţ că a existat un prin pro- 

jezt, care a fost depus la Cameră, şi eră 

foarte apropiat toemai de aceastii ideie, 

 fiindeă găsim în el. „armata se compune 

din armata de uscat, aeronautiea şi 

marina, direcţie gener mă, coordonarea și 

pregătire ca . acestor - forţe „se, tae 

de către statul major general al armatei, 

cu mijloacele se, la. dispoziţie de Mi: | 

nistrul armatei“ RE 

„iar mai departe „ministerul armatăi 

ave în atribuţiunea sa, „administraţia 

controlul şi înzestr area armatei cu cele 

neessare apărării naţionalei“. .: . 

. Yedeţi dar cât erâ de evidentă con- . 

cepţiunea, că ministrului de răsboi, i se . 

rezervă: numai . administrația armatei. 

iar în ceeace privește conducerea, ea tre- . 

ce, asupra celorlalte organe. Nu pot: să- 

mi explie ce s'a întâmplat. Am urmărit | 

şi eu desbaterile cari'au avut loc la Ca- 

*



meră, şi n “ăm văzut nici -o  diseuţiune 
în. această. privinţă. . Fapt este însă că! 
această concepţiune, foarte justă, a: tost 
Dărăsită cu desăvârșire și s'a. revenit 
din - nou la vechile sisteme. de "cOn- 
ducere, care au domnit la noi în decurs 
"de 50 ani, și am arătat în partea întâia 
a cuvântări mele, că n "au dat rezultate 
de loc fericite. - - 
"In plus se spune, în proiectul de lego | 

depus la Senat: „ministrul armatei are 
-. în atribuţia sa, administraţia, Justiţia, 

disciplina, conducerea și înzestrarea. ar-. 
matei cu cele necesare e apărării naţiona- 
le. EL exercită conducere ea prin marele 

„stat major, fiind ajutat şi de inspeetoz, 
„rii generali de armată. Este o 'tormulă >. 
care nă schimbat nimit. din trecut și 
garantez și pe viitor „aceeaș situațiune, 
pe care am descris-o în expunerâa mea 
precedentă, va rămâne întoemai. - 

Insă găsese aci un lucru foarte per i- 
culos..S? au adăugat două cuvinte: ,, us 
tiţia și diseiplina“e, î în atribuţiunile mi 
nistrului armatei, care nu erau în nici o 
“lege anterioară. Vedeţi pericolul? Nici 
nu ne dăm seama de el. Este posibil 
bunăoară, să avem un ministru al ar- 
matei, persoană civilă, care fără să fie 
nici: comunist 'nici măear socialist, dar. 
să aibă o altă concepţie despre disei- 

- plină, „concepţie care acum se vântură 
în Occident, adică, să fie partizanul dis- .
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ciplinei liber. “consimţite,: nu impiăsă, şi 

"atunci conform ' acestei concepţii, ar 

puteă ordonă acel ministru de răsboi la 

un moment. dat:.că soldaţii nu sunt o- 

„Vligaţi să salute pe șefi, adică pe-otiţeri. 

D-lor, dacă acest lucru s'ar întâm- 

plă în armata noastră, ar însemnă. pră- 

bușirea ei, căci s'ar! petrece același. lu-, 

eru ca în. armata rusească, pe timpul 

lui Ierenski, după faimosul Ucaz Nr. 

I. Vedeţi cât pericol este atunci, când se . 

dau atribuţiuni. de disciplină în. mâna 

ministrului de răsboi? | 

D. General Al. Lupescu: D D-le general, 

ustăzi eine este capul. justiției - militare 

în armată? 

D. General X. Alevr a: Ministrul ar- | 

matei are e acţiunea publică. 

"D. Genesul Al. Lupescu: v edeţi dar Si 

că tot ministrul armatei. i 

D. Generul N. Alevra: EL deschide 

numai acţiunea publică pentru coloneli . : 

și generali şi aceasta este altă, ceva. 

D. G. Aslan: 'Pot el are în mână “și | 

cnestiumile de disciplină. 

-D. General N. Alevra: Nu este pre- 

văzut în legea actuală. că “ministrul ar-- 

„matei poate să pedepsească pe ofiţeri. 

S?a ferit legiuitorul să spună. acest lu- 

evu, pentrueă este posibil să. avem un 

ministru de răsboi, general de brigadă. 

Si cum s'ar putea să pedepsească un 

general de brigadă pe un camarad,
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care are gradul de general de divizie sau : 
de corp de anmată. Cred că am explicat 
destul de bine această chestiune în .par- 
tea întâia a cuvântărei mele, şi deaceia: 
eu ăsese asemenea dispoziţiuni foarte 
primejdioase pentru armată. şi mai cu 
seamă în dauna diseiplinei ș şi a icrar- 
hiei. : i ” 

D. St. Graur: Să spertiin ză Aa noi nu 
vă fi cât va, fi țara- românească, 

ii Sa Concluzii 
D. Generul N! Alea: Aceastea + sunt 

observaţiunile de ordin general pe care 
" le-am-avut de făcut velativ 1 li. legea de. 
organizare! a, armatei. In concluziune 
pot să Spun, că în ceczace privește păr- | 
țile de detaliu, legea este bună și. în 

orice eaz mult superioară legii din: 
- 19 24, pentiucă să: dau preeiziuni privi . 
toare la unele stări de lucruri Ce EXis-. 
tau în armata noastră, cum sunt: avia: 
ţia. . tancurile, gazele asfixiante, - ete,, 
dar nu aveau. nici o bază legală. Insă o 
lege de importanța acesteia. o. lege care 
formează statul militar al naţiunii, nu 
își trage importanța din detalii, ci nuw-. - 
mai din prineipiile cari se: degzăjează 
din ea și în această privinţă găsese, oare 

"cari părți slabe, a: 
In primul rând cum vam spus, prin: 
faptul tă ace seastă. lege nu a fost depusă
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“în” Parlament, odată cu legea recrutării 

și cu legea cadrelor. nu știni dacă-alcă: 
tuivea armatei. va fi unitară Şi va pre- 

_zentă un tot armonios. 

Deasemenea, “lin prevederile legii nu 
rezultă sub care. regim: militar vom ” 
trăi în viitor; sub reginiul naţiunii: - - 
sub arme, sau al- națiunii armate? 
Pentrucă sunt unele părți din. lege, 
cum. sunt chestiunile relative la: atribu- 

- țiunile - teritoriale. “cari ne-ar face să 
credem că vom trăi sub re egimul naţiunii 
armate, și sunt altele, ca durata servi- 
ciului sub arme, care ne face să - încli- 

năm, că am rămâne sub celălalt, regim, 
acela al naţiunii sub arme. 

Dar, "partea. cea mai impor tantă, a- 

supra cărei insist. este.că din această 
“lege nu rezultă, de loc care vă fi alcătu- 
ivea sau caracterizarea armatei de. răs- 

tre =buie să-i fie subordonată” și sunt, ne- 

voit să “insist, din nou asupra acestei 
chestiuni. A 

boi; “căreia toată: organizarea (le pace 

Armata 'de răsboi, poate s să” aibă trei 
provenienţe : să provină din armata de 

_ pace printr” o simplă sporire a efective-. 

lor; poate să provină din ărmata de pace 

_printe”o sporire, £ a unităţilor și efeetive- 

lor“ numai în. momentul decretării Mo- 

zamata de. pare prin difuzarea ci. Ja de- 
" Dilizării, în. sfârșit, poate să prov ină “din -



' eretarea 
„ noni armate, adică armata de rezervă, : 

"în aplicare. 

— 
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mobilizării şi alcătuivea - unei 

In primul caz va fi necesa» să se spe 
„- rească numărul unităţilor, căei este evi- 

dent că nu putem face un.răsboi numai . 
cu 8 corpuri de armată, mai ales câna 
vom fi nevoiţi a luptă pe.3 fronturi. | 
„In cazul al doilea, adică acela al du: blării sau triplării unităţilor din timp de 
pace, trebuie, să se ii măsuri în ee pri- 

. 

vește sporirea cadrelor și în special a. 
"ofiţerilor inferiori -și a. reangajaţilor. | 

In cazul-al treilea. adică dacă, bazăm .:.- 
totul numai pe rezerve, este evident că 
armata trebuie să fie mai redusă în tim p. 
de - pace. 

Noi am avut dela răsboi încoace mi- 
niștri de răsboi cari au avut câte trele .. 
aceste. condepţiuni. |... o. . 
Am avut un ministru de răsboi “care ! 

spuneă că va Spori numărul unităţilor 
” și care dăduse ordin să se facă studiile 
necesaxe pentru sporirea armatei. cu 

„două corpuri de armată și eu o" divizie 
de cavalerie. Intâmplarea.a făcut ca a- 
cest, ministru să plece mai curând. ast- 
fel încât pioiectul său nu a putut fi pus. 

Am avut apoi alt ministru de răsboi . 
care aveă o altă concepțiune : eră parti- 
zanul ideei de a păstră armata în timp 
de pace așă cum există și a dublătii sau. 
a triplării ei în timp de răsboi. Nu a.
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- luat însă nici o măsură în această pri- 
viriță și în loc să spor ească numărul ofi- * 
ţerilor inferiori și a reangajaţilor; din 
contră a -procadat contrariu, sporind . 
numărul otiţerilor superiori şi generali. 

"In fine, am avut-un ministru de râs 

boi 'care mu știu dacă a avut vreo €on- 
eepție bine difinită, dar fapt este că a .: 
desființat 28 de regimente de ifânterie 
şi. 7 regimente de car alerie, părînd că 
înclină Spre a treia concepţie, adică a 
organizării armatei de rezervă, însă s'a 
oprit la mijlocul druniului, așă că am : 
rămas Și cu unităţile destiințe, și fără . 

rezerve organizate. 

„Noi mi putem lăsă o asemenea mare 
problemă . la capriciul, şi disereţia. fie- -. 
cărui ministru de răsboi, pentrucă toate 
schimbările ce se aduc organizării în 
timp de pace, antrenează schimbări în 
planul de mobilizare; schimbări în pro”. 

iectele de. operaţii şi mai cu seamă în 

planurile de transport ale armatei, în 

spre frontiere. La toate aceste lucrări | 

iau parte organele administrative, “ di- 

recţia căilor ferate și marele ștat-major, 

„care trebuie să Imereze ani de zile. . 

Şi vă daţi seama da ce primejdii mari 

suntem expuşi, dacă tocmai în timpul 

acestor tr ansformări ne-ar surprinde 

un răsboiu. , 

"Im chestiuni! “de. odin militar, pen- 

tru. ea să înfăptuești o operă utilă, tre- 

. i 9. 

e
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buie să ai un crez și o-conpepţie, dar 
- mai cu seamă.-trebuie. să ai.o convingere 
nestrămutată, pentru a nu fi ispitit ca 
la-:prima propunere efemeră, ce pare 
seducătoare, să-ţi s:himbi -acel crez și 

„acea concepțiune.: . . 
Ca dovadă: unul din cei mai iluştai 

generali cari. i-a avut, armata germană, - 
a fost generalul von. Sehlieffen,. care 

„a fost șef de stat major “timp de 14 
ani, | J 

Von. Sehlieffen eră "poate: superior 
generalului Moltke dela. 1870. El este 

„acel care. a studiat. un răsboi pe două 
fronturi, pe cel rusesc şi cel francez, și 
tot von Schlieffen a conceput tă, vie: 
toria contra Franţei nu se'poate obţine 
decât printr'un atace contra Parisului, 
și, în consecinţă, cercă ca aripa dreaptă 
să fie cât 'mai bare. Urmașii lui nu lau. 
înțeles şi atunci, după plecarea sa din: 

„capul statului major, deși până la iz- 
buenirea  răsboiului mondial . s'au mai 
înfiinţat încă tei: corpuri de armată, 
ele au fost destinate prin: proicetele de. 
operaţii la aripa stângă. 

. o 

„Mai mult, în timpul băţăliei dela 
Marna, în criza cea mai acută, coman- 
damentul german . neînțelegând Pro-. 
blema; a. luat două corpuri de armată - 
dela aripa, dreaptă — spre nenorocirea 
lor și binele omenirii — și le-a trimis - 
în Prusia orientală; Von Sehlieffen, eră. 
așă de convins că: condițiunea, sine-'
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qua non „pentru câștigarea. vietoriei, eră 
întărirea aripei drepte, încât pe patul 

de moarte, în 1913. cu câteva elipe 
înainte de a-și da obștescul sfârșit, ul- 
timele sale cuvinte au fost: întăriți aripa 

“dreaptă. | 
Evident că nu în aceleași condițiuni 

ca von. Sehlieften, în 1913, dar cu 
aceeaş  xiestrămutată convingere vă 
ipun şi eu astăzi: fixaţi o idee direc: 
trice în' cecâze priveşte alcătuirea ar- 
matei de răsboi, căreia toată organi- 

“ varea. de pace trebuie să-i fie subordo: 
nată. Daţi chestiunile: de conducere. - 
“organelor: superioare ale armatei, * iar 

Ministerul de Răsboi să nu aibă decât 
administraţia și, în sfârșit, o cât mai 
largă descentralizare în comandamente, 
căci numai astfe! se poate deswoltă îni- 

“ţiativa în corpul. ofițerese. . 
Aceste trei puncte. formeăză crezul 

meu, isvorât din convingerea că numai 
" astfel oștirea noastră va puteă să facă 
faţă marilor greutăți ice le-ar -întâm- 
pină într'un viitor răsboi.. * 

inchesre 

| Și acum, d-lor senatori, pentru a ter- 
mină, vă - “mulţime cu recunoştinţă, 
pentru atenţiunea cu care m'aţi ascultat - 
într'o - chestiune atât de aridă și atât 
de străină de preocupările  d-voastre. 
“obișnuite, a a 

Vă rog. să eredeți că nu am luat: 
-cuvântul decât ca un ultim omagiu. ce
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mai puteam - aduce armatei şi drept - 
brinos de: recunoștință e port acestei 
instituţiuni, care, atâta „timp cât am - 

* tăcut parte din rândurile sale, mi-a dat 
toate satisfacțiunile și: nu mi-a cauzat 
nici o supărare. Și prinosul meu de re-. 
cunoștință se mai îndreaptă către d-nii 
generali, senatori de drept, între cari, 

“eu, ca militar, nu pot să uit și pe d, 
general Averescu, pentrucă, toţi, dar 
“absolut toţi, au fost. șefii și profesorii 
„mei, iar eceace v'âm expus d-voastra, nu- - 
este decât rezumatul printipiilor, pe 
cari le-am.. desprins din timpul când 

-eram elevul:şi subalteiul d-niilor lor. . 
-Dorese din tot “sufletul ka tinerele 

„generaţii de ofiţeri ce se ridică acuma, - să iă necontenit pildă dela acești. în- - cercaţi șefi îi armatei, cari, în timpuri - de restriște pentru țară, şi-au făcut pe „deplin datoria, “conducând “armata * da victorie. a] : - D-lor senatori, din lunga luptă a isto- riei noastre naţionale, din jertfele, fără | „Seamăn, pe cari acest popor le-a făcuit, „Pentru ca să-și 'asigure existenţa, a re- zultat şi un bine: astăzi avem un soldat : desăvârșit. Soldațul nostru nu numai :ă este brav, pentrucă bravi sunt și sol- - daţii a altor popoare, soldatul :nostru arc însă o calitate ca nici un alt popor: el.este foarte rezistent. și foarte supus. .. „Iar ofițerii noștri, datozită superio- rităţii rasei latime, au o facultate extra-
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? ordinară de a-şi asimilă orice inova- 
ţiune în domeniul tehnieii moderne. 

Acest desăvârșit soldat și acest exce- 
lent ofiţer, nu așteaptă dela d-voastră, 
d-lor senatori, decât să daţi: armatei o 
organizare cât mai- modernă şi cât mai 

completă şi să fiţi asiguraţi că oricât 
de grele ar fi timpurile, oricât:de mâri 
ar fi evenimentele, armata noastră va | 
şti să-și facă datoria. 
"De aceea, nu pot termină cuvântarea 

mea, decât spunând: Laudă și cinste 
bravei noastre armate! (Aplause pre- 
lungite și repetate). 
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