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Abstract: The studyentitledRomanian-British cooperation in solvingissues of mutual interest (19201936)presentssome political and diplomatic aspectsbetween Romania andthe UK.
After World War I, political circles in our country paid special attentiontorelationswith England,
sothiswouldexplainthatthemost intense periods in thehistory of the Romanian-British relations
coincide withthepresence of leadership at theMinistry of Foreign Affairs in Bucharest of two of
themostknownandcapablediplomats of Greater Romania: Tache Ionescu and Nicolae Titulescu.
Based
onexistingbibliographyandarchivaldocuments,
I
triedtohighlightthecontributionof
thetwocountriestomaintain acertainbalanceof power in Europeanda balanceof forces in
ordertofulfillthesecurityneedsof allstates.
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Puterile Aliate şi Asociate învingătoare în „Marele Război” au înţeles că pentru a
stopa influenţa şi extinderea bolşevismului, considerat a fi o „maladie letală”, în contextul
unui vid de putere generat de prăbuşirea imperiilor continentale, era necesar a se crea un
anumit echilibru de putere în Europa şi o balanţă de forţe care să împlinească nevoile de
securitate a tuturor statelor45. De aceea, la începutul anilor ’20 ai veacului trecut, Marile Puteri
occidentale erau interesate într-o colaborare – politică, diplomatică, economică – cu statele
din „Cordonul sanitar” al Europei (România, Polonia, Finlanda). În acest context, România
fiind la graniţa cu U.R.S.S.-ul, dar şi localizată la interferenţa a trei zone de importanţă
deosebită – Europa, Orientul Mijlociu şi Marea Neagră – a reprezentat un spaţiu important de
interes strategic (politic, economic, militar) pentru marile puteri europene46.
Relaţii politico-diplomatice româno-engleze
După primul război mondial, diplomaţia română a avut în vedere trei direcţii: întărirea
legăturilor cu Marile Puteri aliate din timpul războiului, menţinerea unor raporturi bune cu
vecinii şi dezvoltarea relaţiilor cu toate ţările atât neutre, cât şi inamice47. La terminarea
primului război mondial, Marea Britanie, adeptă a politicii de izolare, nu mai dorea să-şi
menţină niciun angajament de asistenţă politică sau militară faţă de România. În asemenea
condiţii, nu figurau la activul relaţiilor anglo-române la acea epocă decât: „pe de o parte,
legăturile dinastice bazate pe rudenia apropiată şi pe prietenia dintre Regele George al Marii
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Britanii şi Regina Maria şi, pe de altă parte, legăturile personale şi prestigiul de care s-au
bucurat la Londra domnul Take Ionescu şi apoi domnul N. Titulescu”48.
Importanţa legăturilor dinastice româno-britanice s-a dovedit viabilă şi în timpul
semnării tratatelor de pace de la Paris. Regele Ferdinand, sfătuit de colaboratorii săi apropiaţi,
a recomandat ca din delegaţia română la Conferinţa Păcii să facă parte I.I.C. Brătianu, Take
Ionescu şi Nicolae Mişu49, personalităţi care se bucurau de prestigiu în ţările Antantei. Astfel,
la 3 decembrie 1918, printr-o telegramă expediată ministrului român la Paris, I.I.C. Brătianu la chemat pe Take Ionescu în ţară „pentru a stabili împreună, sub preşedinţia regelui,
instrucţiuni precise asupra atitudinii în faţa Congresului”50. În această perioadă, diplomaţia
română a depus eforturi pentru sancţionarea drepturilor recunoscute prin tratatul din 191651.
Deşi Balfour declara, la 18 noiembrie 1918, în Camera Comunelor că „de la încheierea păcii
între România şi puterile inamice, guvernele aliate au considerat şi tratat România ca
neutră”52, David Lloyd George va solicita includerea în Tratatul de la Versailles a unei clauze
care anula păcile de la Brest-Litovsk şi de la Bucureşti şi care suprima, în acelaşi timp, unul
din principalele puncte nefavorabile României la Conferinţa de Pace. În acelaşi timp, Foreign
Office-ul transmitea lui sir G. Barclay, ministrul Angliei la Bucureşti, instrucţiuni din care
reieşea că guvernul britanic era la fel de prietenos faţă de România ca şi guvernul francez.
Totodată, la 25 ianuarie 1919, la Paris, I.I.C. Brătianu era asigurat de un membru al delegaţiei
britanice că simpatia faţă de România era „la fel de mare cum fusese întotdeauna” şi că
Anglia „n-a denunţat niciodată tratatul, în nici un fel şi, deşi există anumiţi oameni care
pretind că ştiu mai bine şi care au afirmat că noi n-am vrea să recunoaştem validitatea
trecutului, o astfel de afirmaţie a fost cu desăvârşire neadevărată”53. În paralel cu acţiunile
diplomatice, propaganda românească în Marea Britanie a reuşit să formeze o opinie britanică
faţă de revendicările naţionale ale României. Pentru a face cunoscute revendicările naţionale
ale românilor, Consiliul Dirigent Român din Sibiu a iniţiat înfiinţarea unor „Birouri de Presă”,
în Londra, Berna şi Roma, pentru Londra fiind numiţi Achil Barcian şi V.V. Tilea54.În acelaşi
timp şi alte personalităţi străine au militat pentru România. În acest sens, trebuie menţionat
rolul lui R.W. Seton-Watson şi W. Steed în sprijinul cauzei româneşti, ca şi al lui A.W.
Leeper şi D. Mitrany, penultimul, de altfel, fiind expert al delegaţiei engleze la Conferinţa de
Pace de la Paris.
După anul 1919, politica externă promovată de România va avea ca obiectiv central
menţinerea păcii prin conservarea integrală a tratatelor de pace. În acelaşi timp, datorită
conjuncturii internaţionale, România a adoptat regionalismul ca doctrină politică în relaţiile
externe. Această politică consta în favorizarea naşterii unor legături între diverse naţiuni dintro anumită zonă geografică. Pentru a transpune în practică această doctrină, Take Ionescu, în
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, Bucureşti (în continuare, se va cita: A.M.A.E.), fond 71
Anglia, vol. 39, f. 5.
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calitatea lui de ministru de Externe, a informat diplomaţiile occidentale despre intenţia de a
înfiinţa Mica Antantă „ca o soluţie eficientă pentru a impune respectarea clauzelor Tratatelor
de Pace”55. În timpul vizitei întreprinse la Londra în 1920, Take Ionescu a purtat discuţii cu
prim ministrul Lloyd George şi cu şeful Foreign Office-ului, lordul Curzon pentru realizarea
Micii Înţelegeri. După încheierea vizitei în Anglia, Take Ionescu avea să declare că în
conversaţiile sale cu cei doi lideri britanici – Lloyd George şi Lord Curzon – a făcut ca „toate
greutăţile asupra Micii Înţelegeri să fie risipite”56 şi cei doi să fie de acord cu realizarea noii
alianţe. Astfel, Anglia nu s-a împotrivit acestui proiect, dar va păstra o atitudine rezervată,
rămânând fidelă politicii tradiţionale de a nu-şi asuma nicio responsabilitate în sud-estul
Europei.
Un rol deosebit în amplificarea raporturilor româno-engleze din anii ’20 l-a jucat
Nicolae Titulescu, a cărui acreditare ca ministru în capitala Angliei a fost urmărită cu multă
atenţie de cercurile oficiale britanice57. Idealul lui Nicolae Titulescu era „o prietenie strânsă
cu Franţa şi Marea Britanie”, ţări care, în anii 1919-1923, recunoscuseră de jure crearea, prin
voinţă naţională, a statului naţional unitar român58. Activitatea lui Nicolae Titulescu în
capitala Marii Britanii a fost unanim apreciată de diplomaţii englezi. Primele sale manifestări
pe tărâmul activităţii diplomatice în Marea Britanie învederează tendinţa de a pune, la baza
viitoarei colaborări cu fruntaşii politici englezi, sentimentul încrederii depline. Astfel, Nicolae
Titulescu afirma că „singurul lucru pe care-l pot face pentru a fi pe placul poporului englez
este de a spune adevărul”, rezervându-şi în acelaşi timp dreptul de a cere despre România să
se spună, de asemenea, „adevăruri şi numai adevăruri”59. Marele diplomat N. Titulescu era
convins de efectele pe care o bună propagandă le-ar fi putut avea asupra relaţiilor românobritanice. În acest scop, el a propus, în 1923, aducerea pentru susţinerea unor conferinţe a
marelui istoric Nicolae Iorga, cel care devenind Doctor Honoris Causa al Universităţii din
Oxford avea să fie prezentat ca „un Titus Livius al Daciei Transdanubiene” şi cel care „a scris
istorie în patru limbi, că a ajuns la cele mai ascunse izvoare ale ei” şi „a scos la iveală
monumente, a catalogat cu o curiozitate demnă de Plinius obiecte de artă, edificii, mănăstiri; a
tratat istoria turcilor în cinci volume pentru tot atâtea secole, a cercetat obiceiurile şi
rânduielile tuturor popoarelor care se situează în sudul şi răsăritul Europei; pe acea întindere
uriaşă, nimeni nu se bucură mai deplin de o faimă datorată culturii, până într-atât socoteşte că
nimic din ceea ce este românesc, nimic din ceea ce este transilvan, nimic din ceea ce este
turcesc, nimic (aş îndrăzni să spun din ceea ce este omenesc) nu socoteşte că îi este străin”60.
Urmărindu-se amplificarea acţiunilor de propagandă în Marea Britanie, „Guvernul
român şi Universitatea din Londra au instituit, cu începere din 1924, o secţiune românească la
King’s College, în scopul de a înlesni cunoaşterea culturii şi ţării noastre. În cadrul acestei
secţiuni au funcţionat la început 3 conferenţiari – d-nii M. Beza, J. Evans şi W. Steed […]
Una din atribuţiile cele mai importante va fi ţinerea de conferinţe şi dizertaţiuni ocazionale la
55
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alte universităţi şi societăţi culturale şi organizaţii politice din Anglia, care se adresează
Institutului să le trimită conferenţiari pentru chestiuni privind ţările continentale […]
Traducerea în practică a acestei propuneri este, după acordul principial la care au ajuns cu Sir
Bernard Pares şi Prof. R.W. Seton-Watson – conducătorii Institutului – numai o chestiune de
negociere între Universitatea din Londra şi Ministerul Instrucţiunii Publice din Bucureşti”61.
În anul 1924, marele diplomat N. Titulescu avea să pregătească şi vizita suveranilor
români la Londra62. Prezenţa regelui Ferdinand, însoţit de ministrul de Externe, I.G. Duca, a
prilejuit contacte între cele două diplomaţii şi s-a încheiat cu un „desăvârşit succes”, părere
împărtăşită, în unanimitate, şi de presa engleză63. Cu prilejul discuţiilor, oficialităţile britanice
au reafirmat sprijinul lor pentru integritatea teritorială a României şi s-au aplecat asupra
relaţiilor comerciale şi financiare între cele două ţări.
În anii următori, deşi relaţiile politice dintre Anglia şi România n-au fost prea strânse,
totuşi cele două ţări au stabilit contacte şi legături importante, la diferite niveluri, ca urmare a
participării celor două state la dezvoltarea şi la încercarea de soluţionare a diverselor
probleme ale vieţii internaţionale64. Astfel, Acordurile de la Locarno, din 16 octombrie 1925,
care împărţeau Europa în state cu graniţe garantate şi state cu graniţe negarantate în faţa unei
eventuale agresiuni au fost mereu în atenţia diplomaţiilor româno-britanice. I.G. Duca – şeful
diplomaţiei româneşti de atunci – îi solicita lui N. Titulescu, ministru plenipotenţiar la Londra
şi lui Constantin Diamandi, cu post asemănător la Paris, să atragă atenţia guvernelor pe lângă
care erau acreditaţi asupra primejdiei pentru pacea europeană a unor atari înţelegeri
multilaterale şi să arate că „dacă urmăresc într-adevăr, consolidarea situaţiei create de război,
trebuie să caute neapărat mijlocul de a da o garanţie şi celorlalte state”65. Drept urmare,
Nicolae Titulescu a discutat cu Austin Chamberlain, ministru de Externe, şi cu alte
personalităţi politice eventuale încercări de revizuire a tratatelor de pace propunând un
Locarno Balcanic pentru Europa Centrală, care să acopere, într-un fel, lipsa de eficienţă a
tratatelor de la Locarno pentru această zonă; el a solicitat o declaraţie publică în care să se
specifice că Marea Britanie „are interesul să menţină ordinea în Europa Centrală” şi că
„încercarea de a modifica ordinea, prin mijloace violente, nu o poate lăsa indiferentă” 66. Însă,
A. Chamberlain continua să acrediteze linia politică a lui Lloyd George care afirmase la
Conferinţa Păcii că „Poporul britanic nu va fi pregătit să se lase implicat în divergenţe ce ar
putea apărea cu privire la Polonia, Danzig sau Silezia Superioară. Oamenii din Anglia au
sesizat că populaţiile din partea aceea a Europei sunt instabile şi uşor de influenţat; ele pot să
se încaiere în orice clipă, după care ar fi greu să mai vezi în vălmăşagul acela ce e bine şi ce e
rău”67. Totuşi, N. Titulescu a continuat, în mai 1925, să convingă autorităţile Foreign Office61
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ului că Anglia trebuia să fie apărătoarea statu-quo-ului în centrul şi sud-estul european şi că el
„nu îmbrăţişează politica întortocheată a Angliei care, în ce priveşte România, nu-i asigură
graniţele”68. Fiind un aprig apărător al fruntariilor stabilite după prima conflagraţie mondială,
N. Titulescu a intuit rolul pe care Foreign Office-ul îl avea în rezolvarea problemelor
internaţionale ale continentului şi, drept urmare, a intensificat discuţiile cu oficialităţile
britanice ca A. Chamberlain, Lampson, Lordul Cecil, Wellesley ş.a.
Referindu-se la aceste discuţii, N. Titulescu relata, la 22 aprilie 1925, următoarele:
„Am avut azi la Foreign Office cu Lampson o întrevedere în care am examinat chestiunile
care privesc România. Am vorbit de securitate şi în mod oficial am expus odată mai mult
punctul de vedere al Guvernului Român după care distincţiunea între graniţe nu corespunde
cu adevăratele exigenţe ale păcii. Lampson a răspuns că politica Angliei /?/ este de mult fixată
şi este cuprinsă în discursul lui Chamberlain. Apoi cu titlu privat i-am făcut o sugestiune
rugându-l să vorbească favorabil cu Chamberlain în vederea… ce trebuie să am cu el când se
va înapoia la Londra. Am spus următoarele: Anglia va vedea în curând că dacă problema
securităţii există pentru ea, securitatea nu poate fi decât generală. În aşteptare Anglia nu s-a
mărginit a spune că garantează anumite graniţe, ci a descoperit toate graniţele Europei
Centrale şi Orientale prin afirmarea că nu le garantează. Or, dacă nu pot obliga Anglia să mă
garanteze contra voinţei ei, pot să-i cer să nu mă descopere provocând pe vecinii mei să mă
atace prin afirmarea ei că se dezinteresează de soarta mea. Aceasta este contrar Pactului
Societăţii Naţiunilor. Discursul lui Chamberlain trebuie completat printr-o declaraţie în
Parlament, că Anglia are interes la menţinerea ordinii în Europa actuală şi că încercările de a o
modifica prin mijloace violente nu o pot lăsa indiferentă”69.
După numirea lui N. Titulescu ca ministru de Externe, la 26 iulie 1927, cercurile
diplomatice britanice şi-au exprimat satisfacţia şi Sir W. Tyrell i-a adresat o telegramă de
felicitare, iar presa engleză a comentat favorabil această investitură. La 1 august 1928, N.
Titulescu va reveni la Londra ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar, perioadă
coincizând cu începutul unei etape de agravare a situaţiei internaţionale ca urmare a
intensificării contradicţiilor dintre Marile Puteri. Un alteveniment deosebit în cadrul relaţiilor
diplomatice europene l-a constituit semnarea Pactului Briand-Kellogg şi, la iniţiativa Angliei,
constituirea în septembrie 1929 a unui comitet de 11 membri, între care şi N. Titulescu, cu
misiunea de a alcătui un raport asupra amendamentelor de adus eventual Pactului Societăţii
Naţiunilor, pentru a-l pune în armonie cu tratatul de la Paris70.
În a doua parte a deceniului al IV-lea din secolul trecut, relaţiile internaţionale dintre
state au fost influenţate de: politica agresivă a ţărilor fasciste, cu nemijlocită încurajare a
revizionismului, care viza integritatea teritorială, independenţa politică şi suveranitatea
naţională a unor state; adâncirea contradicţiilor dintre Marile Puteri, care exercitau o puternică
presiune asupra întregii vieţi internaţionale; politica de concesii şi compromis dusă de puterile
occidentale faţă de agresori. Referindu-se la politica externă dusă de Marea Britanie în această
perioadă, C.M. Laptew,însărcinatul cu Afaceri la Londra, sublinia că: „Până acum în urmă se
puteau remarca trei tendinţe în sânul Cabinetului britanic: 1) partizanii unei alianţe cu Franţa
Gh. Buzatu, coordonator, N. Titulescu şi strategia păcii, Editura Junimea, Iaşi, 1982, p. 403.
A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 1, ff. 7-10.
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conduşi de Lordul Hailsham, Ministrul de Război; 2) partizanii unei înţelegeri între Marile
Puteri Occidentale – prin readucerea Germaniei la Geneva şi recunoaşterea egalităţii ei de
drepturi – preconizată mai ales de Domnii Ramsay MacDonald şi Sir John Simon; 3)
partizanii unei politici de abstenţiune completă în materie de politică continentală. Toţi însă
cereau întărirea şi sporirea forţelor de apărare britanice mai ales a celor aeriene. Miniştrii
britanici oscilau între: 1) o politică de înţelegere înglobând un sistem de securitate colectivă
sub auspiciile Societăţii Naţiunilor, limitată însă la aplicarea strictă a Acordurilor de la
Locarno şi 2) o politică de înţelegere mai largă cu tendinţa de a interveni la nevoie pe cale
diplomatică şi chiar militară. În cele din urmă, Domnul Baldwin, de acord cu Foreign Office
şi se pare bazat şi pe cele comunicate de Domnul Anthony Eden, a decis că Guvernul britanic
trebuie pentru a putea duce o politică de continuitate, să renunţe la un acord bilateral numai cu
Franţa sau la politica de izolare, chiar armată şi să adopte politica de securitate colectivă prin
mijlocirea Societăţii Naţiunilor cu încheierea, la nevoie, de acorduri regionale care ar limita
participarea britanică la ţările care îi sunt limitrofe”71.
Diplomaţia română a colaborat, la cel mai înalt nivel, cu Foreign Office-ul în toate
organismele internaţionale pentru soluţionarea unor probleme majore ce frământau statele
europene la începutul deceniului al patrulea din secolul trecut: problema revizuirii Tratatelor
de la Paris; reglementarea paşnică a conflictelor internaţionale; securitatea colectivă şi
dezarmarea ş.a. Începând cu lunile martie-iunie 1934, chestiunea revizuirii tratatelor încheiate
la sfârşitul primului război mondial – şi în special cel al Tratatului de la Trianon – a cunoscut
o nouă recrudescenţă în Anglia. Campania pentru revizuirea Tratatului de la Trianon era
condusă de R. Gower; doamna Tate, deputat conservator, verişoară a ministrului de război;
Lordul Hailsham; principesa Hohenlohe; Alfred Bossom ş.a. şi întreţinute prin articole şi
broşuri revizioniste, prin declaraţii în parlament, prin ponegrirea în presa lui Rothermere a
ţărilor care au beneficiat de pe urma Tratatelor de la Trianon, prin vizite efectuate în Ungaria
de politicieni britanici72. În aceste condiţii, guvernul român va începe o amplă campanie
împotriva propagandei revizioniste maghiare din Anglia. O contribuţie însemnată la această
activitate publicistică de combatere a campaniei maghiare a dus-o Seton-Watson, profesor de
istorie a Europei Centrale la Universitatea din Londra. La propunerea lui Ciotori, profesorul
R.W. Seton-Watson a publicat, la începutul anului 1934, broşura Treaty Revisionand the
Hungarian Frontiers. La scurt timp – în iulie 1934 – va apare la Cambridge lucrarea lui R.W.
Seton-Watson A History of Romanians from Roman times to the completion of the Unity, care
dădea un argumentat răspuns celor care susţineau revizuirea Tratatului de pace de la
Trianon73. În acelaşi timp, Savel Rădulescu făcea cunoscut Legaţiei din Londra că s-a aprobat
suma de 10 000 franci francezi pentru traducerea şi tipărirea în limba română a cărţii Istoria
Românilor, elaborată de Seton-Watson. „Traducerea în limba română va fi făcută de Domnul
Grim, profesor de limba engleză la Universitatea din Cluj”74, preciza Savel Rădulescu.
Lucrările lui Seton-Watson – privitoare la legitimitatea statului român – demonstrau că
prăbuşirea Austro-Ungariei şi unirea teritoriilor străine stăpânite de ea cu România,
71
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Cehoslovacia şi Iugoslavia s-au datorat evoluţiei istorice şi triumfului dreptului
naţionalităţilor asuprite şi că revizuirea frontierelor nu era posibilă fără a nedreptăţi celelalte
popoare. Este de remarcat că în cadrul acţiunilor desfăşurate în Anglia pentru revizuirea
Tratatului de la Trianon se înscriu şi vizitele oficiale ale unor personalităţi politice britanice în
Ungaria şi România: la 25 februarie 1936, R. Gower vizita pentru a patra oară Ungaria pentru
a stabili de comun acord cu conducătorii mişcării revizioniste maghiare un program de
acţiune; iar la 17 septembrie 1936 şase deputaţi britanici – care semnaseră la 5 august o
scrisoare publicată în ziarul „Times”, prin care cereau revizuirea Tratatului de la Trianon în
favoarea Ungariei – se deplasau în România. Aceştia erau „Sir Philip Dawson, Pugge, Arthur
Evans, Baldwin Webb, Wayland şi Colonelul Moore. Acesta din urmă – sublinia Ciotori –
este Secretarul grupului de deputaţi care se agită în favoarea Ungariei, fiind în acelaşi timp
foarte activ propagandist în favoarea Germaniei”75. În aceiaşi adresă, trimisul român la
Londra, Ciotori, sugera ministrului român de externe următoarele măsuri: „Cred că ar fi bine
dacă Excelenţa Voastră ar dispune ca aceşti deputaţi şi, în special, ultimul să fie puşi în
contact cu oamenii politici pentru a-şi da seama de sentimentul unanim al poporului român
care este hotărât să-şi apere hotarele definitive şi că agitaţiile revizioniste nu fac decât să dea
speranţe zadarnice ungurilor”76. Pentru a contracara acţiunile revizioniştilor, România a
acordat o atenţie deosebită relaţiilor cu statele vecine: cu Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia –
România a conlucrat fie în cadrul alianţelor diplomatice regionale (Mica Înţelegere, Antanta
Balcanică) şi al acordurilor bilaterale, fie la Societatea Naţiunilor. În legătură cu Liga
Naţiunilor, diplomaţia română, în consens cu aliaţii săi, se pronunţa pentru respectarea
statutului lor internaţional şi urmărea cu atenţie modul cum marile puteri încercau să propună
reformarea statutului acestui organism internaţional. Marea Britanie dorea, prin reformarea
Pactului Societăţii Naţiunilor, satisfacerea unui singur punct: Franţa să se înţeleagă cu
Germania77. Într-un Raport, din 1 noiembrie 1935, C.M. Laptew sublinia că guvernul britanic
„Înainte de a proceda la angajamentele pe care Franţa le ceruse mereu Marii Britanii pentru
amplificarea Pactului de la Locarno, pentru garanţia Austriei, pentru sprijinirea încheierii
Pactului Oriental […] dorea să cunoască precis aportul pe care Liga [Naţiunilor] putea să-l
aducă păcii şi în ce mod Anglia – prin canalul Ligii – putea oferi sprijinul ce i se solicita sub
forma diferitelor aranjamente regionale”78.
O altă problemă importantă ce a intrat în vizorul membrilor Societăţii Naţiunilor şi
care a concentrat multe energii în acea perioadă a fost aceea a pregătirii Conferinţei pentru
limitarea şi reducerea înarmărilor. Aceasta se deschidea la Geneva pe 2 februarie 1932 şi,
după întreruperi şi reluări, se încheia printr-un eşec în iunie 1934. La lucrările sale au
participat 61 de state, dintre care 54 erau membre ale Societăţii Naţiunilor. Conferinţa
reprezenta cea mai amplă negociere multilaterală organizată de Societate, într-o problemă
cardinală pentru pacea şi securitatea internaţională. În cadrul ei se vor manifesta două moduri
de gândire şi două linii de conduită: a) pe de o parte, Franţa susţinea prioritatea securităţii,
căreia dezarmarea îi trebuia subordonată, şi b) pe de altă parte, Marea Britanie şi Statele Unite
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urmăreau realizarea unui echilibru de forţe în Europa, în condiţii când principalele lor interese
se concentrau în afara continentului79. Cadrul creat de Conferinţa de dezarmare, ca şi
pregătirile anterioare acesteia, oferea prilejuri pentru diferite iniţiative politico-diplomatice.
Marea Britanie considera că succesul Conferinţei dezarmării şi menţinerea păcii depind mai
mult de „o înţelegere franco-britanică” şi că este necesar „să se încheie o convenţie de
dezarmare, oricare ar fi ea, decât să se înceapă o nouă întrecere a armamentelor care ar duce
fatalmente la un război mondial – preludiul <<sfârşitului actualei civilizaţii>> –, declara
Baldwin, în noiembrie 1933”80. Conferinţa pentru dezarmare s-a încheiat fără rezultate
practice, totuşi, după lungi dezbateri s-a aprobat un nou instrument al securităţii statelor prin
adoptarea convenţiilor de definire aagresorului. Prin adoptarea acestor convenţii, diplomaţia
marca un moment important în dezvoltarea gândirii asupra relaţiilor internaţionale şi a
dreptului internaţional.
Legături economice, financiare şi comerciale româno-britanice
În relaţiile economice dintre România şi celelalte state europene – respectiv Marea
Britanie – un rol hotărâtor l-au avut noile realităţi teritoriale şi politice consfinţite de Tratatele
de Pace de la Paris încheiate după primul război mondial. Orientarea economiei şi comerţului
exterior al României a fost determinată – în afară de schimbările importante ale hărţii
continentului european, de transformările structurale ale propriei sale economii naţionale, şi
ale economiilor naţionale ale celorlalte state – şi de modificările profunde ale regimului
schimburilor internaţionale. Principalele probleme dintre cele două ţări – în perioada 19201933 – priveau: reglementarea datoriilor de război ale României către Marea Britanie;
problema reparaţiilor de război; raporturile economice-financiare; regimul subsolului minier –
şi în special cel al petrolului – din România; tratatele de comerţ şi tarifele vamale dintre cele
două state.
O primă problemă asupra căreia România şi Marea Britanie au avut discuţii
controversate a fost aceea a împrumuturilor contractate de ţara noastră pe pieţele engleze în
anii primului război mondial. O parte însemnată din datoria publică externă fusese acumulată
de statul nostru sub forma împrumuturilor pe termen lung de bonuri de tezaur, în valută
străină, faţă de care moneda românească se prezenta într-o continuă scadenţă. Bunul mers al
raporturilor economice şi financiare între România şi Anglia depindea de rezolvarea
chestiunilor pendinte de perioada anterioară, între care şi reglementarea plăţii cuponului81.
Pentru soluţionarea acestor probleme s-au purtat numeroase tratative cu reprezentanţii marii
finanţe şi ai guvernului britanic. La 15 decembrie 1920, N. Titulescu îi scria lui T. Ionescu că
de plata cupoanelor „depind interesele viitoare româneşti”82. În urma unor lungi tratative
purtate cu ministrul de finanţe, Chamberlain, şi cu reprezentanţii Foreign Office-ului s-a
încheiat o convenţie prin care statul român a obţinut amânarea datoriilor sale de război,
precum şi prelungirea termenului prin care trebuiau să fie lichidate bonurile de tezaur83.
Astfel, într-un Raport al Guvernului României, din 1 mai 1921, se specifica „Guvernul
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României pentru valoarea primită se angajează să plătească Guvernului Regatului Unit al
Marii Britanii şi al Irlandei sau dă în prima zi a lui ianuarie 1925 suma principală de 2 058
633 de lire sterline a cărei dobândă va fi plătită la fiecare jumătate de an la rată, socotită de
6% pe an de la data plăţii. Atât capitalul, cât şi dobânda acestei obligaţiuni va fi plătită în lire
sterline la Banca Angliei [...] Această obligaţiune este una din o serie de obligaţiuni de un
conţinut similar, dar în diferite sume şi plătibile în diferite cursuri (monede), toate devenind
exigibile la 1 ianuarie 1925”84. În aprilie 1925, creditorii britanici făceau noi demersuri ca să
se admită pretenţiile lor, în caz contrar ar putea urma „neplăceri şi din partea guvernului
britanic”85. În urma acestor presiuni, la 19 octombrie 1925 s-a semnat un Acord pentru
reglementarea datoriilor României către Marea Britanie (care deţinea bonuri de tezaur
româneşti în valoare de 18 448 200 lire). Este de menţionat că, în perioada crizei
economice, guvernul român a fost autorizat, prin legea din 23 martie 1932, să ratifice un
nou protocol, semnat la Londra la 4 august 1931, la propunerea lui Hoover, relativ la
suspendarea angajamentelor financiare rezultând pentru România din Convenţia din 1925.
În ceea ce priveşte problema reparaţiilor de război România a acţionat cu multă
atenţie, pentru că drepturile ţării noastre la reparaţii depăşeau cu mult ceea ce ea datora
Marii Britanii sau Franţei, Statelor Unite şi Italiei 86. După unele calcule, pretenţiile
României aveau în vedere peste 31 miliarde lei aur, în timp ce întreaga datorie flotantă
externă era, la 1 martie 1921, de 2 876 milioane lei aur 87. Astfel, se deduce foarte clar că, în
situaţia în care România ar fi primit de la foştii inamici plata reparaţiilor concomitent cu
reglementarea datoriilor sale faţă de Occident, lichidarea datoriei flotante externe nu ar fi
constituit nicio problemă.
Problemele financiare, pe care România le avea de rezolvat, erau strâns legate de
acelea ale industriei petrolului. După primul război mondial, România a trebuit cu adevărat
să facă faţă unei puternice ofensive – un „asalt”, după cum a reţinut chiar în acele zile
cotidianul bucureştean „Adevărul” 88 – din partea trusturilor internaţionale petroliere. La 24
aprilie 1920 se va încheia la San Remo un acord petrolier franco-britanic care delimita
sferele de interese în unele regiuni petrolifere de pe glob, inclusiv România, prin
introducerea principiului fifty-fifty, în toate combinaţiile posibile, însă după un prealabil
„consimţământ mutual”89. Nu era deloc lipsit de importanţă faptul că România, s-a aflat, cea
dintâi, în atenţia semnatarilor acordului ce stabilea: „România – Guvernele britanic şi
francez vor susţine pe resortisanţii lor în toate negocierile comune care vor fi angajate cu
guvernul român, în vederea: a) achiziţionării concesiunilor petrolifere, a acţiunilor sau alt or
interese aparţinând supuşilor sau societăţilor vechi sechestrate, ca, de exemplu, „Steaua
Română”, „Concordia”, „Vega” etc., care constituiau în această ţară grupurile petroliere ale
lui „Deutsche Bank” şi „Disconto Gesellschaft”, precum şi orice alte interese care vor putea
fi obţinute; b) concesiunea terenurilor petrolifere aparţinând statului român. Toate acţiunile
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aparţinând concesiunilor ex-inamice care vor putea fi achiziţionate şi toate celelalte avantaje
rezultând din aceste negocieri vor fi împărţite în proporţie de 50% în favoarea intereselor
britanice şi 50% în favoarea intereselor franceze” 90. Drept urmare a unor asemenea
înţelegeri între trusturile internaţionale, capitalul englez a reuşit în 1920 ca, prin intermediul
lui „Anglo-PersianOil”, să intre în posesiunea unei părţi însemnate din acţiunile celei mai
mari societăţi, foste germane, „Steaua Română”; britanicii mai deţineau interese speciale şi
în societatea „Sospiro”91. De asemenea, tot în această perioadă, grupul „Phoenix Oiland
Transport Co.Ltd.”, care deţinea controlul unor firme din Marea Britanie ce activau în
industria petrolieră, şi-a creat în România întreprinderi proprii precum „Unirea” sau
„Unirea Petroliferă Română”92.
În perioada crizei economice, în faţa guvernelor României se ridicau numeroase şi
complicate probleme dintre care se detaşau, prin dificultatea lor, chestiunea constituţională
(succesiunea regelui Ferdinand), cea a raporturilor dintre partidele politice şi, mai ales,
aspectele economico-financiare. Un rol determinant în funcţionarea instituţiilor statului l-a
avut Banca Naţională care a intervenit prompt şi cu putere pe piaţa economică în perioada
1922-1929. Referindu-se la această intervenţie a Băncii Naţionale, Vintilă Brătianu sublinia,
la începutul anului 1922, „Sarcinile războiului au impus Statului să apeleze la emisiunea
Băncii Naţionale, pentru a face faţă unei situaţiuni extraordinară […] În sfârşit, tot graţie
acestei emisiuni s-a putut realiza unificarea monetară şi retragerea diferitelor emisiuni, fie
făcute de vrăjmaşi, fie găsite în teritoriile liberate” 93. Este de remarcat că Banca Naţională a
dat tot concursul ei în efortul Statului de a consolida datoria flotantă din străinătate. Pentru
depăşirea unor dificultăţi economice interne, precum şi stabilizarea financiară, guvernanţii
au propus începerea unor negocieri în vederea contractării unor împrumuturi străine. În iulie
1928 s-a semnat la Bucureşti o convenţie între guvernul român şi reprezentanţii bancherilor
străini. Cu această ocazie, grupul de bancheri londonezi participanţi la negocierile
financiare şi-au exprimat „dorinţa” ca un reprezentant de-al lor să studieze împreună cu
reprezentanţii guvernului român „cauzele de nemulţumire” ale companiilor petroliere
străine, cu scopul de a se ajunge la o soluţie reciproc acceptabilă; aceasta, apreciau
bancherii londonezi, era însăşi condiţia trecerii la „lansarea cu succes” a împrumutului
României în Marea Britanie 94.
O altă problemă delicată pentru raporturile economice bilaterale o constituia atitudinea
guvernanţilor faţă de regimul subsolului minier. Reforma din 1923 a regimului subsolului
minier a stârnit nelinişte în cercurile economice şi financiare britanice, şi nu numai. Pentru
trusturile internaţionale, faptul că România va naţionaliza subsolul minier în 1923 (legiuiri
cuprinse atât în Constituţie, cât şi Legea minelor din 1924) va fi un prilej de contestare a
politicii guvernului român, dar şi de presiuni politico-economice asupra statului. În acest
sens, Legaţia britanică din Bucureşti adresa, la 22 februarie 1923, un Aide-mémoire
guvernului român în care îşi arăta neliniştea în legătură cu intenţiile statului nostru de a
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naţionaliza subsolul, subliniind-se „interesul viu” de la Londra, deoarece exista „o mare
cantitate de capital englez plasat în întreprinderile româneşti” 95. De Legea minelor era
preocupat însuşi primul ministru al Marii Britanii, Ramsay MacDonald (23 ianuarie – 4
decembrie 1924), care în mai 1924 îl „ruga” pe N. Titulescu să-i „spună fără înconjur
gândul lui întreg” cu privire la această lege, invitându-l pentru o discuţie la Chequers,
reşedinţa primilor miniştri din afara Londrei 96. De asemenea, N. Titulescu atrăgea atenţia, în
1925, că trusturile petroliere interesate se pregăteau în vederea unei ofensive puternice, la
care „nu se ştie cum va rezista România” 97. Bancherii britanici şi trusturile petroliere –
„Anglo-PersianOil Co. Ltd.” şi „Royal Dutch-Shell” – făceau asemenea presiuni financiare
cu scopul de a determina guvernul român să modifice regimul minier impus în 1924. În anul
1929, guvernul naţional-ţărănesc va impune o nouă lege pentru „modificarea Legii minelor
din 4 iulie 1924” –, fapt ce inspira „încredere” capitalurilor străine din România, având o
influenţă „foarte înviorătoare” asupra industriei de ţiţei 98.
Regimul vamal românesc a fost determinat, în perioada 1920-1928, de decretul-lege
pentru reglementarea importului din 23 iulie 1921, de legea pentru reglementarea exportului
din 26 august 1920 şi în special de legea pentru autorizarea guvernului de a înfiinţa taxe de
import şi de export din 6 octombrie 1920, prin care parlamentul dă guvernului autorizarea să
urce, să scadă sau să înfiinţeze taxe de import peste, sub şi în afară de tariful general al
vămilor. De asemenea, politica vamală a României a fost determinată, în această perioadă
de două serii de tendinţe 99: a) tendinţa de adaptare continuă a taxelor vamale la variaţiile
valorii mărfurilor; b) tendinţa de adoptare a nomenclaturii vamale şi a gradului de protecţie
la noua structură a economiei naţionale rezultată din aportul industrial al noilor provincii
unite cu România. Ca urmare a noii politici vamale, dusă de statul român, în primul deceniu
postbelic, între Marea Britanie şi România s-au purtat numeroase discuţii şi tratative privind
tarifele vamale. Situaţia concretă – privind relaţiile economice/comerciale dintre România şi
Anglia – impunea încheierea unui nou tratat de comerţ între cele două ţări. La 18 aprilie
1921, România a denunţat vechiul tratat de comerţ cu Marea Britanie, încheiat în 1905. La
scurt timp, 30 iulie 1921, guvernul britanic atenţiona, printr-o notă înaintată de Legaţia sa
din Bucureşti forurilor în drept, că vechea convenţie comercială (din 1905) rămâne în
vigoare până la 18 aprilie 1922 şi până la această dată, taxele vamale, care se percepeau
mărfurilor cuprinse în convenţia din 1905 se percepeau pe baza valorii lor în aur. În cele din
urmă, prin discuţiile, din mai 1923, între Ministerul Afacerilor Străine şi reprezentantul
Marii Britanii la Bucureşti, s-au stabilit raporturile comerciale dintre cele două state printrun acord provizoriu bazat pe clauza naţiunii celei mai favorizate 100. Referindu-se la
aplicarea înţelegerilor convenite între cele două ţări, cu privire la tarifele vamale, ataşatul
comercial la Londra – Grigore Mihăescu – raporta, la 15 septembrie 1924, că „Anglia, ca şi
oricare altă ţară are un Tarif general (sau ordinar) şi un Tarif preferenţial. Tariful general se
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aplică mărfurilor supuse la taxe vamale de orice provenienţă pentru al căror import sunt
prevăzute taxe vamale [...] Tariful preferenţial se aplică unora din produsele Dominioanelor şi
Coloniilor care sunt specificate în Tarif şi numai în cazul când se dovedeşte că sunt crescute şi
expediate, produse sau fabricate în cuprinsul Imperiului Britanic”101. La 6 august 1930 s-a
încheiat un nou Tratat de Comerţ şi Navigaţie între România şi Marea Britanie, pe o perioadă
de trei ani, prin care ni se dădea dreptul să denunţăm acordul în cazul că măsuri vamale
engleze vor prejudicia şi păgubi exportul nostru de produse agricole102. Tratamentul
mărfurilor se baza pe clauza naţiunii celei mai favorizate. În 1932, Ministerul Industriei şi
Comerţului va emite un „ordin circular”, în vederea reexaminării politicii noastre comerciale
internaţionale şi pentru a cunoaşte îndeaproape efectele convenţiilor comerciale încheiate de
noi”103. Scopul acestor analize era acela al contingentării importului, introdus în decembrie
1932, pentru a se stimula exportul. „Pe de altă parte, politica de contingentare a produselor
agricole – se preciza într-un Raport privind relaţiile comerciale ale României, din 1933 –
trebuie cu orice preţ ca să menţinem situaţia obţinută (cu Anglia). Nicio clauză în
convenţiunea noastră de Comerţ nu prevede, afară de formula vagă a naţiunii celei mai
favorizate, un tratament special pentru produsele noastre agricole, în caz de contingentare.
Faptul că expirarea Convenţiunii coincide cu instaurarea acestei politici, ne va permite să
luăm, cu ocaziunea reînnoirii, măsurile cuvenite de apărare”104.
După criza economică din anii 1929-1933, în România a urmat o dezvoltare de
ansamblu a economiei, însoţită de consolidarea pieţei interne, dar şi de creşterea volumului
schimburilor internaţionale şi îmbunătăţirea balanţei comerciale, prin mutaţii în structura pe
produse şi în orientarea geografică. Acum se produc mutaţii importante în comerţul exterior al
României105: din punct de vedere cantitativ, exportul a urmat o linie ascendentă până în 1936
când atinge punctul maxim –, 10 549 mii tone faţă de 8 854 tone în 1934; din punct de vedere
valoric, exportul creşte şi atinge punctul maxim în 1937 –, 31 568 mil. lei faţă de 13 656 mil.
lei în 1934; importul, cantitativ sporeşte; ca urmare a unui echilibru constant între export şi
import, balanţa comercială a României s-a îmbunătăţit în mod considerabil, în mare parte
datorită exportului de produse agricole şi petrolifere106.
Relaţiile economice cu Marea Britanie au continuat şi în această perioadă să aibă un
volum satisfăcător, iar capitalul britanic să deţină poziţii importante în anumite ramuri
economice107. Din analiza structurii importurilor şi exporturilor din/şi în Marea Britanie,
putem afirma că anii 1935-1936 au însemnat pentru România o perioadă de consolidare a
raporturilor comerciale: exportul a crescut de la 1 615 000 000 lei în 1935 la 3 005 000 000 în
1936, în timp ce importul suferă o uşoară diminuare de la 1 064 000 000 lei în 1935 la 868
000 000 în 1936; în continuare, până în 1938, comerţul româno-britanic se menţine în limite
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echilibrate (către Anglia se îndreptau în jur de 10% din exporturile României, iar 11% din
importurile acesteia proveneau din Marea Britanie)108. Un aspect important al relaţiilor
economice româno-britanice în perioada 1934-1936 a fost reprezentat de încheierea unor
acorduri de plăţi, acorduri ce au reglementat importurile şi exporturile dintre cele două ţări,
precum şi problema plăţilor arieratelor de către partea română. În decembrie 1934 s-au purtat
negocieri la „Board of Trade” de Manolescu-Strunga cu W. Runciman şi F. Leith Ross pentru
un acord comercial între cele două ţări (încheiat la 8 februarie 1935). Treptat, în urma unor
intense negocieri, între cele două părţi s-au încheiat noi Acorduri de plăţi (la 2 şi 28 mai 1936)
„cu scopul de a aşeza întreg regimul (inclusiv plata arieratelor) comerciale pe noi baze” şi
pentru a deschide „un capitol nou în relaţiile comerciale dintre cele două state” 109. Negocierile
au avut loc la Bucureşti; din partea Marii Britanii au participat: Sir Reginald Hoare, ministrul
plenipotenţiar al Regatului Unit la Bucureşti şi Adams, consilier economic, au mai luat parte
la discuţii ca reprezentanţi ai părţii britanice, Waley, expert financiar al Trezoreriei şi Lee,
şeful diviziei acordurilor economice din cadrul Ministerului de Comerţ; iar din partea
României au participat: Ion Costinescu, ministrul Industriilor şi Comerţului, care a îndeplinit
şi funcţia de şef al delegaţiei române, Gheorghe N. Leon, subsecretar de stat, G. Gheorghiu,
secretar general al Ministerului de Industrie şi Comerţ, I. Cristu, şeful diviziei economice din
Ministerul de Externe, Ioan I. Lapedatu, administrator delegat al Băncii Naţionale şi E. Marin,
directorul Institutului de Export110. Propunerile făcute de către guvernul britanic pentru
încheierea unei noi convenţii de plăţi au fost examinate cu atenţie de către guvernul român.
Acordurile de plăţi între România şi Marea Britanie – de la 2 şi 28 mai 1936 – au prevăzut
„crearea unui cont clearing la Banca Angliei în care să fie depus produsul sterling al
exportului nostru în Marea Britanie şi din care disponibilităţile astfel create se vor distribui, în
proporţii fixate prin acorduri, diferitelor categorii de plăţi ce avem de efectuat în această ţară
(plăţi de arierate, importuri de mărfuri britanice, angajamente financiare, plăţi de comisioane,
prime de asigurare etc.) [...]. Întreaga funcţionare a acordului dă loc la o strictă supraveghere
din partea autorităţilor britanice, a căror preocupare principală este că întreg sterlingul
provenit din exportul nostru în Anglia să fie întrebuinţat la plăţi în această ţară” 111. Rezultă de
aici că Marea Britanie era beneficiara exportului românesc şi că România avea un beneficiu
indirect, obţinut prin lichidarea unei bune părţi din sarcinile sale comerciale şi financiare
rămase din anii anteriori. Acest dezavantaj, creat de Acordul de Plăţi, era subliniat şi de
ataşatul comercial la Londra, A. Bianu, care raporta că „în momentul de faţă (la 30 noiembrie
1936) soldul clearingului (cont special) se ridică la circa 1 200 000 lire, sumă al cărui
cuantum exagerat de mare este cea mai bună dovadă că Acordul de Plăţi, în forma sa actuală,
îşi depăşeşte cu mult scopul şi că clearingul, în loc de a rămâne un organism de colectare şi de
distribuţie, a devenit de fapt unul de sterilă tezaurizare care, circumstanţă agravantă, nu este
nici măcar productivă de dobândă”112. Treptat, cele două părţi – România şi Marea Britanie –
au reluat negocierile cu privire la modificarea unor articole din Acordul de Plăţi încheiat în
Apud Ion Pătroiu, Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Anglia în anii ’30, pp. 87, 88.
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anul 1936. Un rol important în reluarea acestor negocieri l-a avut şi vizita întreprinsă la
Londra de guvernatorul Băncii Naţionale, Mitiţă Constantinescu, şi care a avut o conotaţie
pozitivă în sfera relaţiilor româno-britanice. Acest eveniment, ce a dus la îmbunătăţirea
relaţiilor economice dintre cele două ţări, a fost reflectat în numeroase ziare de specialitate –
„Financial Times”, „Financial News”, „Daily Telegraph” ş.a. – şi, totodată, apreciat de
guvernatorul român, care afirma: „plec din Londra şi Anglia mulţumit de buna înţelegere cu
care am fost întâmpinat atât de autorităţile superioare oficiale, cât şi de cercurile financiare şi
comerciale din City”113.
Evenimentele internaţionale – din a doua parte a deceniului IV – au determinat
cercurile oficiale britanice să-şi schimbe atitudinea faţă de Bucureşti, năzuind spre
consolidarea poziţiilor economico-financiare în România. Mai mult chiar, Marea Britanie a
formulat un plan de angajare economică şi politică în România. În acest sens, fostul ministru
de finanţe, Mackena, preşedintele lui „Midland Bank” şi unul dintre personajele cele mai
importante ale economiei Marii Britanii, declara: „Suntem gata să dăm României cel mai
mare sprijin economic”114. Susţinând o mai strânsăcolaborare cu Marea Britanie, Vasile
Grigorcea – reprezentantul român la Londra – transmitea următoarele: „Printre mijloacele
noastre de a păstra contactul cu Anglia ar trebui să figureze şi o colaborare economică. Ştiu
că există multe dificultăţi, dar ştiu că există astăzi şi unele dispoziţiuni favorabile din partea
bancherilor din City care n-ar dori ca România să ajungă într-o stare de prea mare dependenţă
economică faţă de Germania antisemită”115. În continuarea raportului, V. Grigorcea solicita ca
„Guvernul să trimită aici [la Londra] un economist de mare prestigiu pentru a vedea dacă şi ce
este de făcut în domeniul economic şi financiar”116. Însă, cu toate aceste semnale pozitive,
guvernul englez nu se grăbea să ia măsuri pentru strângerea relaţiilor economice cu ţările din
sud-estul Europei, în general, şi cu România, în special.
***
După anul 1936, cea mai importantă problemă a relaţiilor anglo-române a rămas
problema ajutorului economic şi financiar solicitat guvernului englez de către guvernul
român, cu scopul de a evita stabilirea dominaţiei economice absolute a Germaniei asupra
României. În acei ani, Marea Britanie a căutat – nu de puţine ori – să nu lase România într-o
completă izolare. De altfel, Grigore Gafencu recunoştea existenţa unei continuităţi în poziţia
şi interesele britanice atunci când declara că: „Atât timp cât Marea Britanie şi-a menţinut
poziţiile şi a fost decisă să-şi apere interesele, României i-a fost întotdeauna posibil, ca şi
celorlalte ţări din Înţelegerea Balcanică, să urmeze o politică de independenţă şi să reziste
presiunilor exercitate asupra frontierelor ei, în diferite feluri, de cei doi parteneri ai pactului de
la Moscova”117. Într-adevăr, nu se putea face o apreciere mai întemeiată în lumina
intensificării eforturilor politice şi economice ale Marii Britanii în sprijinul României. Din
punctul de vedere britanic, intensificarea legăturilor cu statele dunărene – şi în special cu
România – reprezenta o secvenţă a încercării de a reface influenţa pierdută de Londra în
deceniul al patrulea din secolul trecut.
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