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CAPITOLUL I.
Unirea frfl[eascd. s-a cobordt in sufletele noastre',

(Nicolae Iorga)

r.r. Mesajul Regal de deschidere a primei sesiuni a corpurilor
legiuitoare a RomAniei Mari

Domnilor senatori,
Domnilor deputali,

in aceste clipe inSl{itoare pentru neamul romAnesc, sunt mAndru aflAndu-m[ in
mijlocul Domniilor voastre, in mijlocul reprezentan[ilor din vechiul Regat, Basarabia,
Bucovina, Ardeal, Maramureg, Crigana gi Banat, unite pentru vecie in Statul RomAn gi
din tot sufletul vi urez tuturor: ,,Bine a{i venit".

GAndul nostru cel dintdi trebuie si fie la acei care, prin truda, prin vitejia gi prin
jertfele lor, au luptat pentru intregirea neamului. Amintirea lor va rS.mAne vegnic
scumpS. tuturor romAnilor. SfAnti, mai presus de toate, vom pS.stra pe a celor care gi-
au jertfit viala sau puterile de munci. De acegtia gi de urmagii lor statul va avea o
deosebiti grijd.

Credin[a noastri nestrf,mutatf, in virtufile poporului gi ostagului romAn gi-a gisit
risplata prin infiptuirea idealului na[ional.

Aceast5. credin[i nu M-apirdsit niciodatS., nici in momentele de restrigte, nici pe
vremea incercS.rilor sufletegti celor mai grele. Mai caldi ca oricAnd este dragostea
Mea pentru ogtire, pe care, recunoscS.tor gi mandru, o impirtf,gesc cu {ara intreagi.

Acum noui ne revine inalta indatorire de a pune agezimAntul viitor al patriei pe
temelii solide, astfel ca poporul romAn si rimAni neclintit sentinela civiliza{iei latine
la risiritul Europei.

Astizi, mai mult ca oricAnd, se cere unirea sacr5. a tuturor romAnilor iubitori de
[ari pentru dezlegarea problemelor interne gi externe, care ne stau in fa{i. De aceea,
fac un apel cilduros la toqi si puni toatb inima gi toati rAvna pentru dezvoltarea gi
intirirea agezS.mAntului RomAniei Mari, dovedind astfel ci jertfele de pe cAmpul de
lupti nu au fost in zadar.

Domnilor senatori,
Domnilor deputali,
Cu adAnci mul{umire sufleteascS. constat ci alegerile s-au fdcut in toate

[inuturile RomAniei Mari in linigtea gi ordinea cea mai deplini, cu toate ci aceste
alegeri au avut loc in mijlocul preocupirilor celor mai grave inliuntru gi in afard.
Poporul roman, care a dat striluciti dovadi de birbi{ia cu care este gata sE. apere
[ara ca osta9, a dovedit gi in{elepciunea stribun5", cu care este hotirAt si pizeasci
ordinea gi legalitatea inld.untru, ca ceti[ean.
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Sunt convins ci aceasti pildi dati de popor va fi urmati de to(i birbalii politici,
firi deosebire de partide gi pireri, in imprejuririle mari gi grele prin care trecem gi

c5, unindu-se laolalti, vor avea griji numai de interesele Patriei.
Domnilor senatori,
Domnilor deputali,
Am intrat in rizboiul mondial cel mai mare gi cel mai aprig care s-a pomenit in

istoria lumii, pentru ci aqa cereau onoarea noastri, datoria noastri gi dreptatea
cauzei noastre. Alituri de glorioqii ei Aliali, RomAnia este astizi printre invingitorii
lumii.

Ne-am infiliqat inaintea Conferinlei de Pace cu convingerea datoriei indeplinite
qi a drepti[ii revendicirilor noastre, a ciror infiptuire fusese recunoscuti ca legitimi
de Alia[ii no$tri.

Complexitatea problemelor, diversitatea intereselor, imprejuririle grele ale

lucririlor gi dorinla de a pune cAt mai repede capit stirii anormale din toati lumea
au fScut ca aceasti Conferin(i si nu poati inci impica toate interesele vitale ale

tuturor Aliagilor, mici gi mari.
Ne aflf,m noi ingine astezi in fa{a unor probleme care cer toati grija noastr5, dar

care, cu bunivoinld, sunt convins ci vor gisi dezlegarea doriti.
HotirArea noastri nestrf,mutati este de a sta nedespirliti de Aliaiii noqtri cu

care impreuni am sAngerat pentru triumful drepti{ii in lume, gi, in acest scop, vom
face totul pentru a-i convinge ci interesele noastre vitale sunt in acord cu marile
interese ale propigirii pagnice in Orientul Europei.

Guvernul Meu n-a prejudecat dezlegarea acestor chestiuni. Ele se prezinti
intregi deliberirilor Domniilor voastre.

Domnilor senatori,
Domnilor deputa[i,
Prin misurile in[elepte, ce ve{i chibzui, ve[i asigura, odat5 cu poziliunea

RomAniei Mari in raporturile ei interna[ionale, gi interesele noastre dinliuntru.
Sunte[i chema[i si desivArgili organiza{ia constitutiona]f, care trebuie si se intindi

pe tot cuprinsul RomAniei intregite, {inAnd seama de insemnate cerin[e, menite si
asigure viitorul poporului romAn gi marele siu rol in aceste pirqi ale Europei.

Pronia Cereasci si binecuvAnteze lucririle Domniilor voastre!
Triiasci Romdnia pururea Mare!
Sesiunea ordinari a Corpurilor legiuitoare este deschisi.
FERDINAND

Dezbaterile Senatului (in continuare D.S.), gedinfa din zo noiembrie r9r9,
. t-2, Monitorul Oficial (in continuare M.O.), nr. r.

r.z. CuvAntul lui Paul Bujor, PreEedintele Senatului

D-lor senatori,
Nu qtiu cum v-a$ mulfumi mai cf,Iduros pentru marea cinste ce mi-a{i ff,cut si

ptezidez lucririle acestui Senat, partea din Constituanta actuali chematf, si
infiptuiascf, astizi marea operi de regenerare sufleteasci gi de dreptate sociali.
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$i cu atAt mai mare e aceastA cinste cu cat suntem incredin[a{i ci acest Senat gi
intreg Parlamentul sunt risd,rite din dorul scump nou5. tuturor - din dorul unirii
tuturor romAnilor intr-o singuri (ari, Romdnia Mare - una gi pe veci nedespf,rliti.

Aga fiind, da{i-mi voie, vi rog, ca din partea tuturor partidelor din Regat - gi in
special din partea unui tAnir partid din Regat - partidul {irinesc din care am cinstea
de a face parte qi eu - partid risirit ca un mugur de primivari din dragostea d.e

neam qi de dreptili. Dagi-mi voie, zic, si aducem salutul nostru cdlduros fra{ilor care
sunt azi in mijlocul nostru, la lucru cu noi - fra{ilor ardeleni, fra{ilor basarabeni,
fra[ilor bucovineni gi fra{ilor biniqeni.

Sufletul lor, experien[a lor de via[i ne vor fi de un sprijin nemlsurat de folositor
pentru inchegarea operei de unire gi de dreptate.

Ne-am unit, ne-am implinit visul.
Daci visul acesta, minunea aceasta s-a indeplinit, aceasta, desigur, o datorb.m

aproape in intregime poporului nostru muncitor, atat de la sate, cAt gi de Ia orage,
popor care in timp de pace a muncit pentru a produce bogAtiile acestei {iri, iar in
timp de rizboi a sAngerat pe cAmpul de lupti pentru a ne libera de sub jugul striin.

Celor morli pe cAmpul de lupti, ca qi celor care au lisat o bucilici din trupul lor
in grozivia luptelor si le fie pe veci amintirea neuitati.

Ne-am unit, ne-am indeplinit visul.
Aceasta o datorS.m gi Regelui nostru, care, ascultAnd glasul vremii, a consfinlit

prin darea de pdmAnt gi de vot pentru {irinime, a consfin[it zic acel mare principiu
de dreptate care trebuie si fie ciliuza adevS.ratei democralii, principiul muncii libere
intr-o {ar5 liberi.

Aga fiind, vede[i, d-lor senatori, c5. aceasti intreagi cinste ce mi-ali fb.cut azi se
risfrAnge intreagi asupra acelora c6.rora o datorim cu toqii.

imi dau bine seama de greaua sarcin6. cu care m-ati onorat gi daci n-ar fi
considera{ia ci aceasti sarcinS. o primesc ca un omagiu adus in special tirinimii
noastre, vi asigur ci n-ag primi-o.

Sarcina aceasta e indoiti:
r). sarcina de a respecta regulamentul, pe care o cred ugoari daci. voi avea

ajutorul d-voastre.
z). sarcina pe care, degi nu e previzuti in regulament, o socot de cdpetenie,

adic5. sarcina de a crea in mijlocul d-voastre acea atmosferi de colegialitate, porniti
din sentimentul de dreptate gi de adevir de care avem nevoie in lucririle noastre.

Ca om de qtiinqi, crescut la gcoala muncii gi a adevirului, imi voi da toati silin{a
cd. experienta cepetate de mine in aceasti gcoalS s-o pun intreagi gi in mod cinstit in
continuarea gi perfec[ionarea operei de democra{ie a inaintagilor nogtri.

inlelegem cu totii importan[a istorici mare a acestui parlament. El va pune
temelia RomAniei de maine, a RomAniei aga cum o avem in sufletul gi in mintea
noastrd.

Vom avea de indeplinit in curAnd acte mari care vor rimAne pe veci pecetluite in
analele {irii noastre, acte de care sunt legate rezolvarea atAtor chestii extrem de
importante, ca chestia pd"cii, care cere o dezlegare grabnici, imediati, ca chestia
reformei agrare gi politice, care iari.gi nu suferi intArziere.
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Dupi pirerea mea, care oglindegte pf,rerea Partidului Jirinesc, ca qi a qirinimii

intregi, aceasti chestie trebuie rezolvati pAni in primivara viitoare, aga ci liranul
nostru de pretutindeni si intre efectiv in stipAnirea dreptului lui. Aceasta pentru
Iinigtea gi buna rAnduialf, in via[a {irii. Avem chestia reformei administrative, a

unificirii legisla{iei, reforma impozitelor, a qcolii etc.

increzitor in dorul adAnc de indreptare tot spre mai bine, de care sunt sigur ci
suntem insufle[i{i, vom putea rezolva toate aceste chestii, cu toatd priceperea, cu
toati inlelepciunea gi cu tot devotamentul pe care {ara le agteapti de la noi.

$i cum timpul trece mai totdeauna firi si sim[im, avem datoria ca acest timp si-
I intrebuin{im in adevir cu folos gi nu in discu[ii nefolositoare.

De aceea, ficAnd un apel cilduros la inlelepciunea d-voastre, adresAndu-mi in
special gi reprezentantilor vechilor partide cu o experien[i indelungati, vi rog si-mi
dati tot concursul d-voastre ca timpul prelios pentru o munci rodnici si nu-l risipim
in discu[ii zadarnice.

$i pentru a isprivi, da[i-mi voie, vi rog, sf, mai adaug un gAnd:

Dinspre risirit se arati zorile unor zile mari gi frumoase de pace. Jara noastri
s-a mf,rit a$a cum numai in vis o vedeam noi qi strimoqii nogtri.

Sf, fim fericili noi to{i care am apucat si triim zilele acestea gi mai ferici[i inci
acei care gi-au virsat sAngele ca si ne aduci aceste zile.

Dar daci aceasta este adevirat, apoi nu este mai pulin adevirat cf, de acum

inainte atArni tot mai mult de noi ca zilele acestea si fie cu adevirat zile de fericire gi

bucurie pentru noi gi pentru copiii copiilor nogtri.

M.O., nr.6, D.S.., gedin[a din zB noiembrie r9r9, p. 44 - 45.

1.3. Cuvantul lui Teodor Mihali, vicepreEedinte al Senatului

D-lor senatori, prea sfin{ili pirinqi, adAnc miqcat in aceste clipe epocale, vin si vi
exprim, in numele meu gi al colegilor mei, cele mai adAnci mulfumiri pentru onoarea
ce ne-ali ficut alegAndu-ne vicepregedinti ai acestui Corp legiuitor.

Vi fac promisiunea solemni ci ne vom da toatf, nizuinta ca gi conducerea
acestor dezbateri si fie demni de Senatul RomAniei Mari.

Vom fi impar{iali qi obiectivi gi sperim ci in aceasti munci grea ce ne agteaptS.,

d-voastre ne ve[i da ajutorul d-voastre, fdcAnd ca discu{iunile d-voastre si fie
obiective qi si se observe, cAt se poate, uzul parlamentar, qi acel uz parlamentar care
revine mai ales Senatului, ca un Corp matur legiuitor.

AchitAndu-mi de aceasti plScuti dorin{i, d-lor senatori, primul gAnd al meu, in
aceste momente solemne, se inal!6 cf,tre Atot Puternicul Dumnezeu.

Si-i aducem mullumiti pentru ci ne-a invrednicit sb ajungem aceste vremuri
mari, aceste wemuri frumoase, ci ne-a invrednicit si putem vedea realizat visul
mogilor gi strimogilor nogtri, ca si vedem unili cei r7 milioane de romAni de la Nistru
gi pAni Ia Tisa, 9i si venim gi noi cei subjuga(i de mii de ani si gustim libertatea
adeviratf, in mijlocul d-voastri gi impreuni cu d-voastre.

D-lor senatori, daci facem vreo privire asupra trecutului neamului nostru, vom
afla ci in toate vremurile grele ne-a dat bunul Dumnezeu birbali vrednici care au

-
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gtiut si conduc5. destinele neamului. $i in aceste vremuri, de o extremi importangi,
ne-a dat Dumnezeu birbali vrednici din toate partidele acestei {5.ri, care impreun6., in
consultirile lor, sub gefia gloriosului nostru Rege Ferdinand, au adus acea hotirire
inleleapti, ci am fost in tovirigie gi aliali cu Apusul cult.

$i acestor imprejuriri avem sb. mulfumim rezultatele mari pe care le vedem in
ziua de azi.

Se cuvine deci ca acestor birba[i, dar mai cu seami Augustului nostru Rege
Ferdinand qi Augustei Sale soqii Reginei Maria, si aducem cele mai adAnci mul{umiri
gi omagiile noastre.

D-Ior senatori, dar factorul principal care a intrupat idealul nostru este viteaza
armatd. romAni...

Acea armati romAni care inainte de rizboi nu era considerati de str5.ini, dar
care astS"zi este admirati de intreaga lume civilizat5, a trebuit si vini un rizboi
mondial care si dovedeasci faptul cE. singura armati care a rimas in disciplini gi

este inc5. in funcliune este armata romAnd. pe intreg pf,mAntul continentului nostru.
Eu care am avut fericirea de a lua parte la intrarea armatei romAne in pirlile

ungurene, la Tisa gi la Budapesta, vE" pot mirturisi ci am avut cele mai fericite zile
din via[a mea cAnd am vdzut acea ordine qi demnitate cu care a cucerit pe dugmanii
nogtri. A cucerit nu numai cu arma qi cu puterea, dar a cucerit qi inimile prin
purtarea ei umani, demnf, de o armati culti gi civilizati.

Se cuvine deci, in aceste momente istorice, si aducem tributul nostru acestei
armate viteze gi si, ne inchinim memoriei acelor solda{i care au cizut pe cAmpul de
lupti.

Celor vii si le trimitem, din acest loc Ai in acest moment, salutul gi imbri{igirile
noastre, s5. le zicem ci totdeauna qi noi ne vom ingriji ca aceastd" armati. gi in viitor
si fie sprijinitf,, iar cei care au r5,mas acasi, implinindu-gi datorinlele lor pe la vetrele
lor, inci meritd cea mai mare recunogtin{i pentru maturitatea, in{elepciunea qi
ordinea ce au pf,strat in acea vreme epocali.

D-lor senatori, daci facem o scrutare qi ciutim motivele gi cauzele
binecuvAntate, cb" astizi noi ne bucurim de aceastS. zi frumoasi, trebuie si constati"m
ci avem si mu[umim iubi{ilor nogtri aliali gi in primul rind surorii noastre mai
mari, iubita noastri Fran[a, precum gi surorii noastre Italia.

Facem promisiunea solemni gi in acest moment c5 ne vom da toati nizuinla sd
fim vrednici reprezentanli ai Gintei latine in Orient.

De asemenea suntem recunosc6.tori gi mulfumitori gi alia{ilor nogtri, Marei
Britanii gi Statelor Unite, cu al ciror ajutor s-a dat lovitura definitivf, vrijmagilor
nogtri, devenind invingitori; le promitem ci gi pe viitor aliafi, uni[i cu dAngii, voim si
fim gi voim si le dovedim c5. nu numai interesul nostru, dar al lumii civilizate intregi
depinde de la aceea c5, in acest orient si fim apiritorii ordinei gi umanitilii.

Deci, ne vom da nizuin{a ca in toate timpurile gi imprejuririle si imbunit5qim gi
si intirim legiturile de alian!5 cu alia(ii nostri gi in timpurile de pace, cici gi atunci
trebuie si ducem lupta cea mare gi grea pentru ca s5. dezrobim poporul nostru gi si
inliturim lipsurile mari gi grozave care ne apasi.

Vom nizui ca s5. lecuim suferingele terenimii noastre, care mari gi grele lupte a
trebuit sf, indure pAni a ajuns Ia aceasti mare fericire.


