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1. Nicolae Titulescu reprezint[ o figur[ marcant[ a diploma\iei europene din
perioada interbelic[. De]i ]i-a desfa]urat activitatea @ntr-un context istoric nefavorabil
datorit[ constituirii unor alian\e militare de tipul Antan\ei ]i al Triplei Alian\e a găsit
resursele necesare pentru a @nt[ri pacea ]i securitatea interna\ional[. Pe lang[ talentul s[u
oratoric des[v`r]it se remarc[ ]i prin puterea argumenta\iei ]i genul s[u juridic, fapt ce i-a
permis s[ devina vizionar al evolu\iei politicii interna\ionale. Pornind de la unul din
perceptele fundamentale ale filosofiei sale politice ]i juridice acela de a @nlocui "dreptul
for\ei " prin "for\a dreptului " @n scopul men\inerii ]i consolidarii p[cii, el a ridicat dreptul
la rangul de for\[ transformatoare @n societate, iar oamenilor le-a atribuit rolul de f[uritori ai
propriului destin. Referitor la destin, Nicolae Titulescu era de p[rere c[ acesta nu trebuie
privit ca o fatalitate ci ca o provocare. Noi nu trebuie s[ folosim destinul drept scuz[ ci
trebuie s[-l consider[m ca o prob[, care este dat[ numai celor puternici.
O contribu\ie important[ a fost adus[ de c[tre Nicolae Titulescu @n domeniul
dreptului interna\ional public. #n acea perioad[ drepturile omului formau o sec\iune a
dreptului interna\ional public. Datorit[ evolu\iei rela\iilor sociale, @n prezent, drepturile
omului s-au consolidat, form`nd o nou[ disciplin[ de drept, respectiv Protec\ia
Interna\ional[ a Drepturilor Omului. Pornind de la clasificarea drepturilor omului, care se
poate face pe baza a mai multor criterii, putem reliefa @n ce const[ contribu\ia lui Nicolae
Titulescu la promovarea drepturilor omului. Astfel, unii autori au @mp[r\it drepturile, @n
func\ie de criteriul num[rului persoanelor @n: a) drepturi colective - din categoria c[rora
fac parte: dreptul la pace; dreptul la securitate interna\ional[; dreptul popoarelor la
autodeterminare; dreptul de asociere @n sindicate; egalitatea @ntre sexe etc; b) drepturi
individuale - din categoria c[rora fac parte toate celelalte drepturi. Dar cea mai folosit[
clasificare este aceea fundamentat[ pe cele dou[ Pacte interna\ionale ale drepturilor omului.
În func\ie de acestea, drepturile omului se împart în: a) drepturi civile, din aceast[
categorie de drepturi fac parte:dreptul la via\[, la libertate ]i la inviolabilitatea persoanei,
dreptul de a se c[s[tori, dreptul la egal[ ocrotire a legii, dreptul de a fi recunoscut ca subiect
de drept, egalitatea în drepturi între b[rbat ]i femeie, dreptul la o cet[\enie, dreptul la
proprietate, dreptul de a nu fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în via\a particular[,
în familie, în domiciliu sau în coresponden\a sa, ori a unei atingeri ilegale aduse onoarei sau
reputa\iei; b) drepturi politice: dreptul la libertatea g`ndirii, con]tiin\ei ]i religiei, dreptul la
întrunire pa]nic[, dreptul la liber[ circula\ie (alegerea domiciliului, p[r[sirea ]i
reîntoarcerea în \ar[ etc.), dreptul de a participa la conducerea statului (de a alege ]i a fi
ales, de a avea acces la func\iile publice), dreptul la azil; c) drepturi economice ]i sociale:
dreptul la munc[, dreptul la asigurare social[, dreptul mamelor la ocrotire social[, dreptul
copiilor ]i adolescen\ilor la ocrotire special[, dreptul de asociere, inclusiv în sindicate,
dreptul la odihn[ ]i la timp liber, dreptul persoanei la un nivel de trai suficient pentru
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familia sa, dreptul la concediu pl[tit, dreptul persoanei la realizarea drepturilor din
domeniile vie\ii economice, sociale ]i culturale pentru men\inerea demnit[\ii sale, dreptul la
s[n[tate; d) drepturi culturale: dreptul la educa\ie, dreptul de a participa la via\a cultural[,
dreptul de a beneficia de progresul tehnic ]i de aplica\iile sale, dreptul persoanei de a
beneficia de protec\ia intereselor morale ]i materiale decurg`nd din operele sale.
2. #n domeniul drepturilor colective, Nicolae Titulescu a militat pentru instituirea
p[cii mondiale, dar, @n special, pentru promovarea p[cii europene. Activitatea cea mai
important[ desf[]urat[ de c[tre Nicolae Titulescu a fost in domeniul Dreptului
interna\ional, unde ]i-a adus contribu\ia la rezolvarea unor probleme legate de promovarea
valorilor fundamentale ale omenirii respective pacea ]i securitatea interna\ional[. Cele dou[
deziderate fundamentale ale omenirii (pacea ]i securitatea interna\ionala) sunt stranse
legate @ntre ele, neput`nd exista dec`t @mpreun[. Nu se poate vorbi despre o pace mondial[
at`t timp c`t nu poate fi asigurat[ securitatea interna\ional[ .1 Situa\ia se prezint[ la fel si @n
cazul existen\ei securit[\ii, c`nd nu putem vorbi de instituirea acesteia @n absen\a p[cii
mondiale. Pacea reprezint[ un compromis pe care trebuie s[-l fac[ toate na\iunile @ntruc`t
consider[n c[, datorit[ specificului fin\ei umane, niciodat[ aceea]i idee nu va fi imp[r\it[ de
c[tre to\i oamenii. Acest fapt se datoreaz[, @n primul r[nd interesului pe care @l pot
manifesta fat[ de ideea respectiv[ ]i @n al doilea r`nd datorit[ specificului educa\iei pe care
o prime]te individul. Pacea mondial[ deriv[ din convie\uirea pa]nic[ @ntre na\iuni.
Titulescu considera c[ cel mai bun mijloc pentru p[strarea unit[\ii na\ionale il reprezint[
pacea. El afirm[ c[ vrea pacea de]i nu este pacifist. Pentru asigurarea p[cii mondiale
Nicolae Titulescu avea o solu\ie foate simpla ]i anume aceea de a constitui un front unic al
p[cii. #n viziunea lui, asigurarea securit[\ii se putea face at`t prin intermediul legii
internationale c`t ]i prin @ntarirea alian\elor militare la care Rom`nia era parte. Acest
caracter dual referitor la asgurarea securita\ii \[rii noastre a fost explicit men\ionat atunci
c`nd Nicolae Titulescu afirma c[ "niciodat[ nu am stabilit securitatea Rom`niei numai pe
baza Pactului Societ[\ii Na\iunilor. Alaturi de el am creat tratate de alian\[ speciale, ca de
pild[ Mica #n\elegere ]i #n\elegerea Balcanic[, care, daca func\ioneaz[ @n cadrul Societ[\ii
Na\iunilor, sunt totu]i complimentele lui necesare. 2 Tratatele de alian\[, considera
Titulescu, reprezint[ un mijloc eficace de asigurare a hotarelor \arii noastre @ntruc`t ]tia c[
"nimic nu mi le poate chez[]ui mai bine ca for\a noastr[ militar["3.
Instaurarea p[cii presupune respectarea suveranit[\ii statelor. Medit`nd pentru
@ntărirea institutelor interna\ionale Titulescu era de p[rere c[ "pentru a @mpiedica r[zboiul
ca fenomen social trebuie s[ @ncepem prin st[vilirea r[zboiului ca institu\ie legal[. Acest
prim scop trebuie s[ raspund[ noilor legi interna\ionale care organizeaz[ pacea"4. Trebuie
men\ionat faptul c[ p`n[ @n anul 1928 r[zboiul era socotit ca fiind un mijloc licit de
rezolvare a diferendelor interna\ionale. Numai odata cu semnarea Pactului Briand - Kellogg
din anul 1928 r[zboiul a fost scos @n afara legii. Din acest moment se poate vorbi despre
posibilitatea existen\ei unei p[ci mondiale. Referitor la r[zboi Titulescu @]i exprima
convingerea c[ " r[zboiul nu este niciodat[, dar @ntr-adev[r niciodat[, solu\ia unui conflict.
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R[zboiul, @n cazul cel mai bun, adic[ r[zboiul victorios, nu poate dec`t schimba termenii
problemei nemul\umitul de m`ine va lua locul nemul\umitului de ast[zi. Unui r[zboi dus @n
numele drept[\ii @i va urma un r[zboi dus @n numele justi\iei. }i a]a la nesf`r]it. }i cu ce
pre\? Cu un pre\ imens pl[tit de @ntreaga comunitate interna\ional[ pentru motivele
obiective ale unuia sau mai multora dintre membrii s[i5.
Titulescu ]i-a adus o contribu\ie important[ la definirea no\iunii de agresiune cu
ocazia Conven\iilor de la Londra din 1933. Astfel, se stipula expres @n documentele acestor
reuniuni c[ "nici un considerent, de orice natur[ ar fi el, politic[, economic[, militar[ sau de
alt ordin, nu poate servi ca justificare pentru agresiune"6. #n mod excep\ional, chiar ]i @n
zilele noastre, un stat poate folosi for\a militar[ @mpotriva altui stat, dar numai @n cadrul
exercit[rii dreptului la autoap[rare. Executarea acestui drept se face cu respectarea
anumitor condi\ii, printre care putem men\iona: - autoap[rarea trebuie s[ fie propor\ional[
cu amploarea atacului; - autoap[rarea s[ fie necesar[ pentru respingerea agresiunii armate.
3. Promovarea idealului de pace de c[tre Nicolae Titulescu nu se baza numai pe
dorin\a de pace afirmat[ de c[tre acesta @n mod repetat ci ]i pe necesitatea asigur[rii unui
climat de pace pentru Rom`nia. Conceptul de democra\ie, pe care se fundamenteaz[ pacea
mondial[, a fost introdus @n cadrul colectivit[\ii interna\ionale de c[tre Societatea
Na\iunilor. Titulescu men\iona c[ "datorit[ democra\iei suntem cu to\ii egali @n fa\a legii"7.
Alian\ele ]i colabor[rile interna\ionale @ncheiate de c[tre Titulescu erau f[cute @n limitele
colabor[rii interna\ionale, liber consim\ite. Titulescu a transformat tehnica de negociator
@ntr-o oper[ de art[. Atunci c`nd pornea o negociere el @]i fixa o limit[, sub care nu mai
cobora, oric`t de mari ar fi fost presiunile exercitate asupra lui. Folosea cu aceast[ ocazie o
serie de argumente obiective, care de multe ori se @mpleteau cu manifest[ri personale
temperamentale. Brutalitatea a fost exclus[ @ntotdeauna din demersul s[u de negociator. Fin
psiholog, Titulescu nu @]i umilea adversarii ci @i trata cu o delicat[ indulgen\[. #n acest mod
adversarii s[i pierdeau lupta f[r[ a r[m`ne cu resentimente personale fa\[ de el.
#n concep\ia lui Titulescu "bunul cel mai de pre\ al unei \[ri este pacea prelungit[,
care singur[ @ng[duie unei na\iuni s[-]i g[seasc[ drumul, care singur[ @ng[duie s[ se aduc[
civiliza\iei generale binefacerile creatoare ale geniului na\ional"8. Pacea presupune o
@n\elegere cu vecinii, dar @n acela]i timp ]i o @n\elegere a punctului de vedere al fiec[ruia
dintre ace]tia. Titulescu era de p[rere c[ pacea nu constituie dec`t un cuv`nt dac[ nu are la
baz[ securitatea. "Securitatea nu este o oper[ de formule. Ea este o realitate ce const[ @n
asocierea @mpotriva unui flagel comun ce se cheam[ r[zboiul. Dac[ asocia\ia este deschis[
tuturor na\iunilor f[r[ excep\iune ]i dac[ exist[ na\iuni ce refuz[ s[ participe la ea, aceasta
@nseamn[ pur ]i simplu c[ primejdia r[zboiului este mai mic[ pentru ele dec`t pentru
celelalte sau c[, @n ordinea concep\iilor lor, r[zboiul nu este o catastrof["9. Astfel pot fi
justificate eforturile f[cute de Nicolae Titulescu pentru @nt[rirea institu\iilor interna\ionale,
@n special a Ligii Na\iunilor. Orice demers al lui Titulescu @n aceast[ direc\ie era justificat
de g[sirea unor elemente de securitate pentru Rom`nia. El este considerat precursorul
rom`n care a luptat pentru coeziunea pan-european[ prin ac\iunile sale de identificare a
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focarelor de instabilitate din Balcani ]i de reformare a institu\iilor interna\ionale. Titulescu
men\iona c[ exist[ o putere superioar[ for\ei ]i aceasta este con]tiin\a unei solidarit[\i
umane, iar a o proclama nu @nseamn[ a vorbi @n v`nt, @nseamn[ a lua contact cu singura
realitate care exist[ ]i care - pentru c[ se crede @ndeosebi c[ nu poate fi violat[ f[r[ urm[ri,
pentru c[ niciodat[ nu sunt studiate reac\iile ei implacabile, pentru c[ este invizibil[ pentru
to\i cei care cred c[ via\a nu este alc[tuit[ dec`t din lucruri care se num[r[, se c`nt[resc sau
se m[soar[ - este socotit[ ca inexistent["10. Aversiunea lui Titulescu @mpotriva agresiunii pe care o urm[rea s[ o fac[ imposibil[ - nu se explic[ numai prin respectul ce-l avea fa\[ de
ordinea politic[ ]i juridic[ creat[ prin conven\iile interna\ionale. El @n\elegea prea bine ce
@nseamn[ r[zboiul pentru omenire, ce dezastre poate s[ aduc[ ]i ce nenorociri f[r[
num[r"11.
4. O contribu\ie important[ a avut-o Nicolae Titulescu ]i @n domeniul protec\iei
drepturilor minorit[\ilor na\ionale. #n conferin\a \inut[ la 15 martie 1929 la Paris, @n cadrul
lucr[rilor Academiei Diplomatice Interna\ionale, a subliniat necesitatea acord[rii
minorit[\ilor na\ionale unor anumite drepturi fundamentale ale omului precum: dreptul la
na\ionalitate, dreptul de a folosi limba minoritar[, dreptul la egalitate etc. Conform
concep\iei sale, @n acea perioad[ existau dou[ categorii de state, unele care aveau interes ca
fo]tilor lor supusi s[ li se acorde o protec\ie maxim[ ]i altele, pe teritoriul c[rora traiau
minorit[\ile na\ionale, care aveau tendin\a de a limita aceste drepturi pentru a preveni
formarea unui stat minoritar in interiorul grani\elor lor. Concluzia la care ajunge Nicolae
Titulescu este aceea c[ : Obliga\iile statelor fa\[ de minorit[\i trebuie s[ fie universale, sub
form[ de drept sau sub form[ de moral[…Minorit[\ile s[ fie tratate cu bun[voin\[, dar ]i
statele din care fac parte s[ fie tratate la fel.12 O problem[ important[, pus[ @n discu\ie @n cadrul
principiului fundamental al dreptului interna\ional public, respectiv principiul dreptului popoarelor de
a-]i hot[r` singure soarta (care mai este numit ]i principiul autodetermin[rii), a fost aceea, dac[ este
recunoscut acest drept ]i minorit[\ilor na\ionale. Nicolae Titulescu, al[turi de majoritatea cov`r]itoare
a doctrinarilor, a dat un r[spuns negativ acestei probleme consider`nd c[ este absurd a se atribui acest
drept minorit[\ilor na\ionale @ntruc`t ele fac parte dintr-o na\iune. A da un r[spuns pozitiv acestei
problematici ar @nsemna crearea @n plan interna\ional, @n mod artificial a unei serii de coflicte legate
de revendic[rile teritoriale pe care minorit[\ile na\ionale le-ar face. Finalitatea acestei ac\iuni ar fi
fragmentarea \[rilor existente @ntr-o multitudine de mici state @ntruc`t, @n principiu, nici o na\iune nu
este, "pur[" ea cuprinz`nd mai multe minorit[\i na\ionale. Exercitarea dreptului de a-]i hot[r@ singure
soarta de c[tre un popor aflat sub domina\ie str[in[ are drept scop ob\inerea independen\ei ]i
constituirea @ntr-un stat na\ional propriu. Tot @n domeniul drepturilor omului, Titulescu a respins
intotdeauna orice discriminare, promov`nd o concep\ie democratic[ ]i umanist[ a egalit[\ii
indivizilor ]i statelor.13 #n lucr[rile sale a condamnat toate formele extremismului (hitlerism, fascism,
bol]evism), relief`nd c[ acestea constituie @nc[lc[ri ale drepturilor omului. Personalitate complex[ a
secolului XX, profesor universitar, om politic ]i, poate, cel mai mare diplomat al Europei interbelice,
Nicolae Titulescu r[m`ne @n con]tiin\a speciali]tilor ]i nu numai a lor, patriotul ardent ]i deopotriv[,
precursorul Europei Unite, du]manul de moarte al r[zboiului ]i neobositul constructor al ideii de
pace14.
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