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Apărarea în dezbaterea CSAT 

 
În 13 decembrie 1932, Consiliul 
Superior de Apărare a Țării, s-a 
întrunit în prezența Regelui Carol al 
II-lea, pentru a discuta „situația 
materială a armatei; organizarea 
defensivă a țării; instrucția; starea 
morală; bugetul; industria de război; 
infrastructura; pregătirea populației”.  
Întrunirea s-a făcut, după cum spunea 
Regele „dintr-o necesitate 
imperioasă” pentru ca guvernul să ia 
la cunoștință de situația reală în care 
se afla țara, și să redimensioneze 
administrația pentru a asigura cu 
prioritate fondurile necesare pentru 
apărare.  
Atenționând participanții asupra 
caracterului „strict secret”, Carol al II-
lea a fost informat că din planurile de 
înzestrare aprobate în 1929, 1930 s-a 
realizat foarte puțin, din lipsă de 
fonduri, pe de o parte, și din cauza 
faptului că fabricile din străinătate nu 
au onorat comenzile de circa 10 
miliarde pentru „puști mitraliere și 
tunuri”, pentru întârzierile de plată. 
Șeful M.St.M. atenționa că la război 
„nu pot fi făcute improvizații”. 
Chestiunea apărării era pusă în 
legătură cu faptul că, la nivel 
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european, Conferința de dezarmare nu luase hotărâri privitoare la dezarmare și reducerea 
armamentelor.  

În atare împrejurare, M. St. M. a restructurat planul funcție de urgențele de dotare cu materiale, a 
căror valoare minimă se ridica la circa 25 miliarde lei. Neluarea măsurilor ar putea duce la „consecințe 
incalculabile asupra apărării”, susținea șeful M. St. M.  

Intervenind politic în discuție, ministrul afacerilor străine, credea că „fortificațiile trebuie făcute în 
prima urgență pe frontul de Est. De altfel mareșalul Foch mi-a spus adesea că este necesar să ne 
fortificăm mai întâi pe frontiera de Est, care este mai amenințată, descoperită și unde nu putem conta pe 
sprijin. Pe frontul de Vest avem mai multă siguranță. Mica Înțelegere este singura pe care am putea 
conta”. 

Generalul Samsonovici, ministrul apărării, îl aproba, susținând că și lui generalul Weygand i-a 
vorbit în același sens. Inspectorul de armată generalul Gorski, bazându-se pe studii făcute în anii 1921-
1922 scoteau în evidență acea prioritate.  
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Afacerea Skoda 
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