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A	ate într-o conjunctur� intern� �i extern� complex�, dar mai ales supuse unei pu-
ternice presiuni sovietice,dup� 23 august 1944 autorit��ile române s-au g�sit în situa�ia 
de a nu-�i mai putea exercita atribu�iile �i de a nu mai putea ap�ra suveranitatea sta-
tului. Pro�tând �i de statutul de lider mondial pe care-l avea în acea vreme, dar mai 
ales”jucând cu succes Cartea Transilvaniei”, în 6 martie 1945, Stalin, în urma presiunilor 
exercitate, a reu�it s� ob�in� din partea Regelui Mihai instalarea la Bucure�ti a uni nou 
cabinet. Era vorba de un cabinet dominat de comuni�ti, prezidat îns� de dr. Petru Groza, 
liderul Frontului Plugarilor. 

Înc� din primele zile, cabinetul Groza s-a lansat într-o activitate febril�, menit� s� 
atenueze �ocul provocat în opinia public� de schimbarea de guvern, schimbare care an-
ticipa, în fapt, o schimbare de regim.1 Iar primul pas a fost ob�inerea acordului Moscovei 
în vederea reinstal�rii administra�iei române în Nordul Transilvaniei, prezentat� ca un 
gest generos din partea URSS pentru c� la Bucure�ti se a	a un guvern ce se bucura de 
încrederea lui Stalin. Altfel spus, pentru a crea o atmosfer� popular� favorabil� guver-
nului pe care îl impuseser� la cârma României, autorit��ile de ocupa�ie sovietice accept�, 
la 9 martie, restabilirea administra�iei române�ti în Nordul Ardealului.2 C� întreaga 
ac�iune a fosto form� de �antaj reiese �i din faptul c� acelea�i prevederi ale Conven�iei 

1 Florin Constantiniu, „România între 1944 �i 1989”, în O istoria a românilor, coord. Stephen 
Fischer-Galati, Dinu C. Giurescu, Ioan Aurel Pop, Cluj-Napoca: Funda�ia Cultural� Român�, 
Centrul de Studii Transilvane, 1998, p. 308.

2 Marcela S�l�gean, Administra�ia sovietic� în Nordul Transilvaniei (noiembrie 1944-martie 1945), 
Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, Funda�ia Cultural� Român�, 2002, p. 158; A se 
vedea �i Idem, Transilvania în jocul de interese al Marilor Puteri, Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2013.
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de armisti�iu invocate de sovietici în noiembrie 1944 pentru înl�turarea administra�iei 
române�ti din Nordul Transilvaniei, erau men�ionate de Stalin în scrisoarea din 9 martie 
1945 adresat� lui Groza, de aceast� dat�, îns�, pentru a justi�ca reinstaurarea acestei 
administra�ii.3

La scurt� vreme dup� preluarea portofoliului Afacerilor Str�ine, vicepremierul 
Gheorghe T�t�rescu a f�cut declara�ii presei române �i str�ine cu privire la �elurile �i 
mijloacele politicii externe a României. Conform opiniei sale, pentru România, era necesar 
s� �e ref�cute leg�turile de prietenie cu Na�iunile Unite �i în special cu URSS. Aceast� 
concep�ie, constant� a lui Gheorghe T�t�rescu privind prietenia între poporul român �i 
popoarele sovietice, era argumentat� geopolitic �i economic �i era condi�ionat� de refa-
cerea leg�turilor de amici�ie cu Marea Britanie, cu SUA, cu Fran�a, cu toate popoarele 
vecine dar mai ales de executarea „cu scrupulozitate” a condi�iilor Armisti�iului. Ideea 
suprem� a lui Gheorghe T�t�rescu era c� �elurile politicii externe a României puteau � 
puse în practic� numai dac� „ne vom îndeplini îndatoririle fa�� de poporul nostru”.4 El 
fusese unul dintre pu�inii oameni politici din România care în�eleseser� c� soarta ��rii 
nu va depinde de Londra sau de Washington, ci de Moscova. În consecin��, strategia 
sa politic� s-a întemeiat pe noua realitate geopolitic� �i a f�cut din colaborarea cu URSS 
piatra unghiular� a politicii sale, colaborare pe care o invoca adesea reprezentan�ilor 
sovietici cu care venea în contact. Ceea ce T�t�rescu nu le-a m�rturisit sovieticilor era 
c�, în acela�i timp, el dorea s� priveze Partidul Comunist Român de monopolul bunelor 
raporturi cu Moscova, astfel spus, s� nu-i lase pe comuni�ti s� de�in� statutul de „copii 
prefera�i” ai Kremlinului. Evident, era o iluzie, dar cel care o nutrea voia s� serveasc� 
astfel interesul na�ional.5

De fapt, România devenise pentru Uniunea Sovietic� mult mai important� din 
punctul de vedere al intereselor sale na�ionale �i, în perspectiv�, �i al celor geopolitice, 
Kremlinul convingându-se înc� din timpul r�zboiului c�, �inând cont de interesele pro-
prii, e mai avantajos s� acorde sus�inere României �i nu adversarei ei. 

Intrarea lui Gheorghe T�t�rescu �i a altor liberali în Guvernul de la 6 martie 1945, 
a fost precedat� de discu�ii �i tratative repetate; mai ales între Gheorghe T�t�rescu �i 
Gheorghiu-Dej. El a intrat în Guvern cu inten�ia de a contribui la restabilirea hotarelor 
de Apus ale statului român (prin recuperarea Ardealului de Nord), de a împiedica do-
bândirea monopolului rela�iilor cu Uniunea Sovietic� de c�tre Partidul Comunist �i de 
a st�vili, cât era cu putin��, procesul sovietiz�rii �i comuniz�rii ��rii.6 În acest sens, pre-
zen�a lui Gheorghe T�t�rescu (ca vicepremier �i ministru de externe) în Guvernul Groza 
era oportun�; un fost prim-ministru al unui guvern regal, bine cunoscut în Occident �i 

3 Ioan Scurtu (coord.), România, Via�a politic� în documente. 1945, Bucure�ti: Arhivele Statului 
din România, 1994, pp. 197-198. 

4 Romulus Dima, Gheorghe T�t�rescu – lumini �i umbre, Bucure�ti: Ed. Funda�iei Culturale 
Gheorghe Marin Speteanu, 2010, pp. 304-305.

5 Florin Constantiniu, op.cit., p. 307.
6 Romulus Dima, op.cit., p. 270.
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în rela�ii strânse cu pre�edintele Cehoslovaciei, Edvard Benes, el însu�i convins c�, în 
condi�iile geopolitice de la sfâr�itul r�zboiului, „lumina vine de la R�s�rit”. De fapt, în 
percep�ia occidental�, T�t�rescu purta o anumit� respectabilitate „burghez�”, pe care 
sovieticii, cu marea lor abilitate, erau hot�râ�i s� o exploateze la maximum. 7

O dat� recunoscut de c�tre SUA �i Marea Britanie, guvernul s-a a	at în fa�a unei 
probleme capitale; participarea României la Conferin�a de Pace de la Paris. În acel amplu 
context central-european, problema frontierei de Vest a României a reprezentat o priori-
tate a diploma�iei române�ti în perioada 1944-1947. Înc� din februarie 1945, la Bucure�ti 
s-a creat Comisia pentru Studiul Problemelor P�cii, condus� de Eugen Filo�i (ministru 
plenipoten�iar). Concomitent îns�, în condi�iile instaur�rii guvernului procomunist la 6 
martie 1945, a debutat �i o activitate diplomatic� a opozi�iei, mai ales prin reprezentan�ii 
emigra�iei. Astfel, atât guvernul cât �i opozi�ia, în perioada premerg�toare Conferin�ei 
de Pace de la Paris, dar �i în timpul desf��ur�rii ei, au acordat o aten�ie special� pro-
blemelor teritoriale, în special grani�ei de Vest, în condi�iile în care, cel pu�in pentru 
guvern, în chestiunea revenirii teritoriilor cedate în 1940 Uniunii Sovietice, România 
nu avea nici o �ans�.8

 Guvernul Groza, care se �tia nepopular, nu putea face nici o concesie teritorial� 
Ungariei, iara r�spunde cât de pu�in solicit�rilor maghiare însemna o sinucidere po-
litic�, mai ales în perspectiva alegerilor de la sfâr�itul lui 1946, dar nu numai. Într-un 
discurs rostit la Cluj, la 10 iunie 1946, Lucre�iu P�tr��canu a condamnat în termeni 
viguro�i revizionismul ungar,cuvântarea lui P�tr��canu urm�rind câ�tigarea pentru 
Partidul Comunist a simpatiei aleg�torilor na�ional-��r�ni�ti, atât de sensibili la pro-
blemele Transilvaniei. Dar, de�i P�tr��canu declarase c� vorbe�te în numele PCR �i al 
guvernului, pozi�ia sa va � considerat� ca na�ionalist� �i �ovin�.9

În ceea ce-i prive�te pe români, la sfâr�itul lui 1945 �i începutul lui 1946, Ministerul 
Afacerilor Externe român a întocmit în problema frontierei româno-ungare o documen-
ta�ie cel pu�in la fel de ampl� ca aceea preg�tit� pentru Conferin�a de Pace din 1919. 
În fapt, în problema frontierei, Ministerul Afacerilor Externe român ajusta punctul de 
vedere tradi�ional al României în contextul interna�ional existent atunci. Nu în ultimul 
rând, Bucure�tiul a fost nevoit s� �in� cont �i de faptul c� guvernul maghiar, la rândul 
s�u, a acordat o aten�ie prioritar� discu�iilor �i deciziilor legate de frontiera cu România. 
La curent cu ac�iunile întreprinse de diploma�ia maghiar�10, guvernul român a desf��urat 
o ampl� activitate în favoarea cauzei transilvane. 

7 Florin Constantiniu, op.cit., p. 307.
8 Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean (editori), România �i Ungaria în fa�a Conferin�ei de 

Pace de la Paris (1945-1947), Târgu-Mure�: Ed. Universit��ii „Petru Maior”, 2010, pp. 19-20.
9 Florin Constantiniu, op.cit., p. 311.
10 În prim�vara anului 1946, o delega�ie guvernamental� ungar� s-a deplasat în capitalele mari-

lor puteri înving�toare în scopul modi�c�rii con�inutului art. 19 din Conven�ia de armisti�iu, 
semnat� la Moscova de România în septembrie 1944, Valeriu Florin Dobrinescu, op.cit., pp. 
213-215; Vezi �i Marcela S�l�gean, Transilvania în jocul…
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Lucr�rile Conferin�ei de Pace au început în 29 iulie 1946, proiectul Tratatului de 
Pace cu România �ind publicat simultan la Londra, Paris, Moscova �i Washington la 
30 iulie 1946, iar la 3 august presa din �ar� l-a adus la cuno�tin�a opiniei publice. În ca-
pitala francez�, delega�ia român�, condus� de Gheorghe T�t�rescu, a fost confruntat� 
cu cererea Ungariei de a ob�ine – pornind de la prevederea Conven�iei de armisti�iu 
c� Transilvania sau „cea mai mare parte a ei” va � restituit� României11 – o însemnat� 
suprafa�� din teritoriul transilvan. Delega�ia român� trebuia s� se concentreze la Paris 
asupra urm�toarelor probleme fundamentale, pentru a le face în�elese �i acceptate de 
mai marii Conferin�ei de Pace: problema grani�elor de Vest ale României – problema 
Transilvaniei; recunoa�terea statutului de cobeligeran�� pentru România; în proiectul 
de Tratat s� se adauge c� �ara noastr� a luptat nu numai împotriva Germaniei ci �i îm-
potriva Ungariei hortiste; libertate de politic� economic� etc.12

În ziua de 8 august 1946, Fran�a, în numele Na�iunilor Unite, a invitat România s� 
participe la Conferin�a de Pace. A doua zi, 9 august, Consiliul de Mini�tri de la Bucure�ti 
a dezb�tut �i aprobat componen�a Delega�iei române, conduse de Gheorghe T�t�rescu. 13 
�i, privind retrospectiv, poate c� cea mai formidabil� activitate în folosul ��rii, prestat� 
de Gheorghe T�t�rescu, s-a produs în cadrul negocierilor �i discu�iilor purtate în timpul 
Conferin�ei de Pace. 

Într-un interviu acordat la întoarcerea în �ar� de la Conferin�a de Pace de la Paris, 
�erban Voinea, unul dintre membrii delega�iei, m�rturisea c� toat� strategia delega�iei 
s-a concentrat asupra problemei Transilvaniei. Reprezentat� de politicieni �i exper�i 
de mare valoare, diploma�ia român� a depus o activitate remarcabil� pentru ap�rarea 
intereselor na�ionale, iar reu�ita revenirii Nordului Transilvaniei la România urmând s� 
reprezinte marea provocare �i realizare a diploma�iei române�ti la Conferin�a de Pace.14

Din expunerea15 f�cut� de c�tre ministrul Eugen Filloti în ziua de 11 decembrie 1946 
la Ministerul Afacerilor Str�ine de la Bucure�ti, având ca tem� activitatea delega�iei 
române la Conferin�a de Pace de la Paris, reiese c� în ceea ce prive�te art. 2 din Tratatul 
cu România, articol care anula Arbitrajul de la Viena, în discursul �inut la 14 august 
1946, ministrul de externe maghiar formulase cererea Ungariei de a i se reda 22.000 
kmp din teritoriul Transilvaniei, pe baza principiului echilibrului etnic, în a�a fel încât 

11 A se vedea textul Conven�iei de armisti�iu,  Marin Radu Mocanu (coord.), România, marele 
sacri�cat al celui de-al Doilea R�zboi Mondial. Documente,Vol. I, Bucure�ti, Arhivele Statului din 
România, 1994, pp. 310-314.

12 Romulus Dima, op.cit., pp. 320-321.
13 Ibidem, pp. 319-320.
14 Valeriu Florin Dobrinescu, România �i Ungaria de la Trianon la Paris (1920-1947). B�t�lia diplo-

matic� pentru Ardeal, Bucure�ti: Ed. Viitorul Românesc, 1996, p. 25.
15 „România la �nalul celui de-al doilea r�zboi mondial în Europa. Documente inedite”, expune-

ref�cut� de c�tre ministrul Eugen Filloti în ziua de 11 decembrie 1946 la Ministerul Afacerilor 
Str�ine de la Bucure�ti, având ca tem� activitatea delega�iei române la Conferin�a de Pace de 
la Paris, în Magazin istoric, Serie nou�, Aprilie 1995, pp. 20-25.
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s� treac� la Ungaria un num�r de români egal cu cel al maghiarilor r�ma�i în România. 
Delega�ia român� avea informa�ii despre aceast� revendicare maghiar�, dar nu cuno�tea 
traseul frontierei cerute. Exper�ii au încercat s� stabileasc� care ar � aceast� frontier�, 
dar cu exactitate, ea a fost cunoscut� numai dup� ce delega�ia maghiar� a depus harta 
la Conferin��. Ungaria încorpora un col� din jude�ul Maramure�, aproape întregul jude� 
Satu-Mare (inclusiv bazinul minier de lâng� Baia-Mare), cea mai mare parte a jude�ului 
S�laj, întregul jude� Bihor, o bun� parte din jude�ul Arad �i o parte din Timi�. În acela�i 
timp delega�ia maghiar� cerea negocieri directe româno-maghiare pentru o conven�ie 
de protec�ie a minorit��ilor �i un regim de autonomie na�ional� pentru minoritatea 
maghiar� �i în special pentru zona secuiasc�.16

În fa�a acestei cereri, delega�ia român� a tip�rit la Paris un document memoriu (pre-
g�tit îns� la Bucure�ti), prin care a comb�tut cu argumente politice, economice �i istorice 
eventualitatea unei noi împ�r�iri a Transilvaniei. Românii au subliniat faptul c� o nou� 
împ�r�ire a provinciei ar � inadmisibil�, neviabil� �i nu ar mul�umi nici unul din cele 
dou� state.17

În �edin�a din 28 august a Comisiei Teritoriale pentru Ungaria, articolul 1 din Tratatul 
cu Ungaria a fost adoptat f�r� a se �ine seama de cererile ungare. Observa�iile statelor 
foste inamice, dac� nu erau însu�ite de nici unul din membrii Comisiei, erau respinse 
de la sine. Cum nimeni nu �i-a însu�it cererea Ungariei �i cum, pe de alt� parte, Ungaria 
nu ceruse în mod expres s� �e audiat� asupra acestei chestiuni, Comisia a adoptat arti-
colul nemodi�cat, f�r� a hot�rî ca delega�ia maghiar� s� �e audiat�. Maghiarii au f�cut 
imediat o întâmpinare cerând s� �e audia�i, �i atunci, cum ei nu mai puteau � asculta�i 
la articolul din Tratatul cu Ungaria, au cerut s� �e audia�i la articolele 2 �i 3 din Tratatul 
cu România. Spiritul de echitate cerea s� �e audiat� �i delega�ia român�, lucru ce s-a 
admis în unanimitate.18

S-a hot�rât ca expunerile celor dou� delega�ii s� �e f�cute într-o �edin�� comun� a 
Comisiilor teritoriale �i politice pentru România �i Ungaria. �edin�a s-a �xat pe ziua de 
31 august (era o zi de sâmb�t�, un detaliu important dup� cum se va vedea în rându-
rile ce urmeaz�). T�t�rescu, �eful delega�iei române, a avut ideea (care s-a dovedit a � 
salvatoare pentru România) s� cear� dinainte ca s� nu �e pus s� r�spund� în aceea�i 
�edin��, ci dup� ce va � luat cuno�tin�� de expunerea ungar�, cerere care i-a fost acceptat�. 
Comisia a invitat ambele delega�ii în �edin�� comun�, �edin�� care a fost prezidat� de 
cei doi pre�edin�i, care �i-au trecut succesiv pre�edin�ia. Maghiarii au fost reprezenta�i 
de ministrul lor la Paris, Pál Auer, care a f�cut o expunere destul de scurt�, un discurs 
moderat în ton �i în form�. Printr-o „adev�rat� lovitur� de teatru”, Ungaria, care ceruse 
pân� atunci o frontier� de echilibru etnic între cele dou� state, î�i reducea preten�iile 
teritoriale la o zon� de 4000 kmp, în care intrau ora�ele Satu-Mare, Carei, Oradea, Arad 

16 Ibidem, p. 23.
17 Ibidem, p. 24.
18 Ibidem. 
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�i Salonta. De aceast� dat� Budapesta a p�r�sit teza echilibrului etnic pentru aceea mult 
mai sugestiv� a frontierei etnice.19

Pentru români, teza aceasta era mult mai primejdioas� decât cealalt�. Înainte, Ungaria 
ceruse români, acum cerea mai ales maghiari. Cele patru zone cerute acum erau zone 
cu majorit��i compacte maghiare. Argumentele preg�tite de delega�ia român� pentru a 
combate prima tez� nu mai erau valabile pentru a doua. Întreaga argumentare trebuia 
ref�cut�. De ast� dat� România trebuia s� pun� accentul pe unitatea organic�, pe interde-
penden�a economic� dintre centrele mari urbane de la vest pe de o parte �i restul ��rii �i 
mai ales regiunile imediat învecinate de la est pe de alta. Cum argumentul etnic nu a mai 
fost valabil, în r�spunsul delega�iei române prezentat de T�t�rescu, românii au pus accent 
pe importan�a vital� a c�ilor de comunica�ie situate în zonele revendicate. Argumentele 
acestea se g�seau deja, în bun� parte, în memoriul de baz� întocmit de Zenovie Pâcli�anu 
(membru în Comisia politico-juridic� a delega�iei României la Conferin�a de Pace de la 
Paris), cu privire la frontiera de Vest, atr�gându-se aten�ia c� România nu posed� in zona 
de Vest decât ora�ele revendicate de maghiari, pe când Ungaria posed� în vecin�tatea 
frontierei ora�ele Debrecen, Szolnok, Szegedin etc. S-a mai demonstrat, cu cifre statistice, 
dezvoltarea acestor ora�e în perioada interbelic� �i faptul c�, întotdeauna ele au constituit 
centrele urbane ale zonei situate la r�s�rit, mai mult decât ale zonei de vest de ele, chiar 
�i în cei patru ani de st�pânire maghiar� între 1940-1944.20

Expunere lui T�t�rescu a fost pronun�at� în �edin�a de luni 2 septembrie dup� amiaz�, 
�edin�� la care au participat �i maghiarii. Delega�ia român� a pro�tat astfel de faptul c� 
a fost o duminic� între cele dou� �edin�e în care a putut lucra intens. Comisia hot�râse 
înc� de la început c� dup� audieri, cele dou� delega�ii nu vor asista la dezbateri �i nu vor 
avea dreptul la replic�. Discursul lui T�t�rescu a �inut aproximativ o or� �i a impresionat 
Comisia; lucru ce s-a v�zut din declara�iile f�cute ulterior de diferi�i delega�i. Greutatea 
argumentului economic adus în discu�ie �ind considerat� f�r� replic�. Discu�ia a fost 
reluat� în �edin�a urm�toare dar, dup� cum s-a a	at mai târziu, cele patru mari puteri 
erau deja decise s�-�i men�in� hot�rârea, dat �ind c� existase unanimitate între ei în 
faza premerg�toare a Conferin�ei. Supus la vot, articolul 2 a fost adoptat cu 10 voturi �i 
dou� ab�ineri. Acest vot însemna închiderea problemei referitoare la grani�a de Vest a 
României, o astfel de majoritate excluzând practic redeschiderea chestiunii transilv�nene 
în Conferin�a plenar�. Bineîn�eles c� certitudinea absolut� nu a existat decât dup� ce 
plenul a adoptat la rându-i, în unanimitate, articolul 2. Astfel s-a recon�rmat din nou 
faptul c� frontiera româno-maghiar� era cea din 1 ianuarie 1938.21

Odat� de�nitivat Tratatul de Pace, guvernul de la Bucure�ti a hot�rât s�-l semneze. 
Ceremonia semn�rii Tratatului de Pace cu România a avut loc la 10 februarie 1947.22

19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 25.
22 A se vedea textul Tratatului de Pace, Ioan Scurtu (coord.), România, via�a politic� în documente, 

1947, Bucure�ti: Arhivele Statului din România, 1994, pp. 91-108.



136

Dup� Conferin�a de Pace, rela�iile comuni�tilor cu gruparea liberal� a lui Gh. 
T�t�rescu s-au deteriorat, deoarece adesea acesta din urm� critica politica guvernului 
din care f�cea parte. Pozi�ia critic� exprimat� de T�t�rescu l-a apropiat de Regele Mihai. 
Un raport sovietic din iunie 1947 atr�gea aten�ia c� întâlnirile lui T�t�rescu cu suveranul 
erau mai frecvente decât cele cu primul-ministru Petru Groza, �i exprima temerea c� 
s-ar putea constitui un bloc ostil comuni�tilor, în care ar putea intra Maniu, Br�tianu, 
T�t�rescu �i �tefan Voitec. 

Încordarea survenit� în cadrul guvernului Groza, ca urmare a criticilor formulate 
de Gh. T�t�rescu, a coincis cu accentuarea ritmului comuniz�rii în România �i, în plan 
interna�ional, cu accelerarea tensiunii din rela�iile „Est-Vest”, în urma cuvânt�rii secre-
tarului de stat american George Marshall (�inut� la Universitatea Harvard, în ziua de 5 
iunie 1947), care propunea m�suri vizând refacerea economic� a Europei. În plan intern, 
dup� condamnarea liderilor Partidului Na�ional 
�r�nesc, în România a avut loc �i o 
campanie împotriva liberalilor, implicit �i împotriva lui Gheorghe T�t�rescu. Primind 
un vot de blam în Parlament, în 6 noiembrie 1946 mini�trii liberali au demisionat din 
guvernul Groza, la conducerea diploma�iei române�ti ajungând Ana Pauker. 23

Istoria a dovedit c� �ara a câ�tigat mult prin aducerea,în martie 1945, la conducerea 
diploma�iei române�ti a lui Gheorghe T�t�rescu. În condi�iile istorice, din prim�vara 
anului 1945, când de altfel s-au �i produs mari schimb�ri în lume, generate de încheierea 
celui de-al doilea r�zboi mondial, activitatea extern� a României trebuia coordonat� 
de o personalitate cu experien��.24 Iar Gheorghe T�t�rescu avea o vast� experien�� în 
munca de stat, inclusiv în diploma�ie �iera �i bine cunoscut în Europa de pe vremea 
când ocupase, succesiv, demnit��ile de ministru, prim-ministru �i ambasador. A fost 
diplomatul care a �tiut s� aprecieze corect faptul c�, dup� terminarea r�zboiului, s-a 
deschis un nou ciclu istoric �i c� în acest ciclu Uniunea Sovietic� va avea de îndeplinit 
un rol de frunte, atât în organizarea p�cii, cât �i în organizarea Europei �i în întreaga 
evolu�ie a civiliza�iei mondiale. 

Referindu-se la Tratatul de Pace semnat de România în 1947, Gheorghe T�t�rescu 
recuno�tea c� documentul respectiv „cuprinde multe clauze grele �i multe clauze injuste. Dar 
el are �i p�r�i favorabile ��rii �i statului român, închide un capitol de istorie, dar, în acela�i timp, 
deschide un altul. Tratatul de Pace rea�eaz� România juridice�te în plenitudinea drepturilor sale 
de �ar� independent� �i suveran�. România iese din ciclul r�zboiului �i Armisti�iului �i intr� în 
ciclul p�cii. Pe plan extern, Tratatul rea�eaz� �ara noastr� în locul ce-i revine printre popoarele 
libere �i îi deschide por�ile Organiza�iei Na�iunilor Unite, prev�zând c� Puterile Aliate �i Asociate 
vor sus�ine intrarea României în aceast� organiza�ie interna�ional�… Tratatul constituie �i nota 
de plat� a unui r�zboi pierdut, dar el constituie, în acela�i timp, �i actul reparator al unei cauze 
câ�tigate. El abund� în clauze purt�toare de griji �i de poveri, dar el cuprinde �i câteva clauze pur-
t�toare de lumin� �i de n�dejdi: pacea, independen�a, colaborarea interna�ional�, Transilvania”.25

23 Florin Constantiniu, op.cit., pp. 316-317.
24 Romulus Dima, op.cit, p. 303.
25 Ibidem, pp. 338-339.
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Rezumat. La data de 6 martie 1945, sub presiune, Stalin a reu�it s� ob�in� din partea regelui Mihai insta-
larea la Bucure�ti a unui nou cabinet. Era un cabinet dominat de comuni�ti �i condus de c�tre dr. Petru Groza, 
�eful Frontului de agricultori. Implicarea lui Gheorghe T�t�rescu �i a altor liberali în guvernul din 6 martie a 
fost precedat� de discu�ii �i negocieri repetate. Inten�ia sa, odat� intrat în guvern, era s� contribuie la recu-
perarea frontierelor occidentale ale statului român, prin alipirea Transilvaniei de Nord �i recuperarea statului 
s�u interna�ional. S-a f�cut remarcat în mod special prin eforturile depuse în cadrul Conferin�ei de pace de la 
Paris, în anul 1946, unde a reu�it s� îi redea României locul pe care aceasta îl merita între popoarele libere. 

Cuvinte cheie: Gheorghe T�t�rescu, Conferin�a de pace, Petru Groza, frontiere, negocieri, Transilvania 
de Nord. 
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Resumé. Le 6 mars 1945, sous la pression, Staline a réussi à obtenir de la part du Roi Michel l’installation 
à Bucarest d’un nouveau cabinet. C’était un cabinet dominé par les communistes et dirigé par Dr Petru Groza, 
le chef du Front des Agriculteurs. L’entrée de Gheorge T�t�rescu et de d’autres libéraux dans le gouverne-
ment du 6 mars a été précédée de discussions et négociations répétées. Son intention, une fois entrée dans 
le gouvernement, était de contribuer au rétablissement des frontières occidentales de l’État roumain, par le 
rattachement de la Transylvanie du Nord et la récupération de son statut international. Il s’est fait surtout 
remarquer par les efforts déployés dans le cadre de la Conférence de Paix de Paris, en 1946, où à réussi à 
redonner à la Roumanie la place qu’elle méritait parmi les peuples libres. 

Mot clés: Gheorge T�t�rescu, Conférence de Paix, Petru Groza, frontières, négociations,Transylvanie 
du Nord.


