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După încheierea războiului armata română nu făcuse comandă de nici un tun și nici o 
pușcă mitralieră sau armă, în afară de 5.000 puști mitralieră Gladiator din stocul francez, uzate 
moral, cu performanțe reduse. Pentru dotarea armatei, a cărei dotare era iîngrijorătoare, se 
făcuse studii, pe baza planului de înzestrare a armatei, plan aprobat în CSAT. În teritoriu, la 
trupele de grăniceri, tunurile erau cu țevile uzate, deși în unele depozite existau rezerve nu se 
plătise creditul de acord pentru montarea acestora pe afete. S- luat măsura înlocuirii lor cu altele 
de la trupele din interior, apoi s-a obținut creditul acoperitor. Experimentarea puștilor 
mitraliere s-a făcut începând din 1926, pentru a alege varianta potrivită, iar selecția tunurilor 
începând cu 1929, întârziere motivată prin „lipsa fondurilor”. 

La Paris uzinele Scheider cerea lămuriri față de contractele României cu uzinele Scoda. 
După cum se știe odată încheiat parteneriatul pentru apărare din cadrul Micii Antante, parte din 
comenzile românești de armament s-a făcut din Cehoslovacia, comenzi bazate pe faptul că 
uzinele Scoda erau dispuse a finanța orice „comandă de armament și muniții”. Pentru creditul de 
5,180 milioane lei s-a dat comanda pentru mitraliere, în baza contractului semnat, cu 
asentimentul guvernului. 

Când francezii au întrebat despre contract, guvernul român a „hotărât, pentru motive care 
nu ne privesc – scria în raportul său justificativ generalul D. Popescu, înaintat ministrului Amza– 
să se dea uzinelor Schneider comanda tunurilor de 105 mm”1, cu plata a 1/3 din valoare la 
început, la predare jumătate iar restul la sfârșitul perioadei de contract. Propunere neacceptată 
de partea română fapt pentru care uzinele au avansat noi clauze, iar partea română să ceară un 
tun experimental, dar oferta franceză era cu 7 milioane mai scumpă decât cea cehoslovacă, dar 
performanțele erau mult peste cerințele din contract. 

Situația externă era presantă fapt pentru care s-a mers până acolo încât să se cumpere „ce 
este gata”, chiar dacă modelele erau depășite. Yugoslavia,promisese că în caz extrem ar fi putut 
asigura o parte din necesarul de material nou pe care l-a comandat la Skoda, dar n-a fost cazul. 
Comanda guvernamentală română era de circa 15 miliarde lei, plătibil în 15 ani,dar cu predare 
eșalonată în 5-6 ani, după cum și „instalarea unor uzine de armament în țară” fusese luată în 
discuție. 

După unele insinuări, se zicea că uzinele Skoda ar fi dat bani pentru facerea contractelor”, 
ministrul armatei amenințând reprezentantul uzinelor cu „expulzarea”, iar acesta pentru a se 
apăra i-a pus la dispoziție „cheile de la casa de fier” pentru a se controla, control nefăcut. 
Raportorul invedera faptul că în armată erau „oameni cinstiți, de caracter și încredere”. 

Atașăm adresa de înaintare (olograf) și finalul raportului său -Critici. 
                                                           
1 A.M.R., fond 950, dos.149, p. 6 -16 
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