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Constantin Argetoianu, pe când era în diplomaþie, a bifat un interimat, în anii
1908-1909, la Legaþia românã din Sankt Petersburg.
În timpul primului rãzboi mondial s-a deplasat în câteva rânduri la Odessa,

unde se gãseau refugiaþi pãrinþii sãi ºi unii colegi parlamentari.
În URSS n-a fost niciodatã. Bãtãtorise drumurile cãtre Paris, Berlin, Roma,

Londra, numai la Moscova a ezitat, a evitat ori n-a avut ocazia sã meargã. N-a
excelat în critica regimului politic din Uniunea Sovieticã, însã, conºtient de rea-
litatea vecinãtãþii cu o Mare Putere, s-a declarat cu fermitate împotriva export-
importului comunismului pe teritoriul patriei sale. Ca toþi românii, era ºi Arge-
toianu îngrijorat faþã de posibile revendicãri sovietice în teritoriul de nord-est al
României, dar milita pentru relaþii de bunã vecinãtate, garantate de Marile Puteri
ale Occidentului.
În urmã cu ºase ani, la 9 iunie 1934, fuseserã stabilite relaþii diplomatice ro-

mâno-sovietice, la nivel de Legaþie, cu Mihail Ostrovski la Bucureºti ºi Edmond
Ciuntu la Moscova. Argetoianu a avut episodice raporturi cu Legaþia URSS în
România. Reprezentanþii diplomaþiei sovietice au observat rolul jucat de C. Ar-
getoianu în viaþa politicã ºi economico-financiar-bancarã. Dupã câþiva ani de
analize informative, la Legaþia sovieticã s-a nãscut ideea alcãtuirii unui amplu
material (11 pagini dense dactilo) referitor la personalitatea lui Constantin Arge-
toianu, anticomunist, antantist ºi mai ales filogerman.Aºa s-a nãscut prima ºi cea
mai cuprinzãtoare biografie a omului politic român, gãsit interesant, lucid ºi realist.
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Materialul a fost comandat de consilierul de Legaþie Vladimir Kukoliev ºi ri-
valizeazã cu cele mai reuºite biografii politice argetoiene ale Serviciilor Secrete
române. Diplomaþii sovietici au reþinut pasaje din apãrarea lui Argetoianu pri-
vind „preliminariile de la Buftea, 1918“, însã îi sancþionau germanofilia prin
crearea de cãtre el ºi germani a unei societãþi bancare menite sã salveze capitalu-
rile germane din România ante ºi post-belicã. Pe ton neutral se vorbea ºi de
„arestarea socialiºtilor procomuniºti din mai 1921, operatã din ordinul ministrului
de Interne Argetoianu, care ºi-a dobândit reputaþia de «om cu voinþa de fier»“.
În biografia redactatã în birourile Legaþiei sovietice de la Bucureºti este tre-

cutã în revistã, destul de exact, evoluþia politicã a lui Argetoianu, de la colaborarea
cuAverescu, I. I. C. Brãtianu, N. Iorga, ºi pânã la rolul bine jucat de „homo regius“.
Cu deosebire este reþinutã partea de politicã externã dintr-un discurs referitor la
poziþia sa faþã de URSS.
Caracterizãrile de final sunt însemnate, în ele se constatã interesul sovieti-

cilor pentru personalitatea unui om politic român experimentat, deschis oportu-
nitãþilor dacã în joc ar fi intrat apãrarea fiinþei naþionale a Statului.
„Astfel se prezintã cariera politicã a lui Argetoianu – se consemna în mate-

rialul mai sus pomenit – care este considerat atât de amicii cât ºi de duºmanii lui
ca un personaj cult, ingenios ºi talentat, un om care poate sã susþinã cu succes o
conversaþie atât în domeniile politice, de artã, cât ºi în cele ºtiinþifice“. Flatante
consideraþii venite dinspre adversari ireductibili.
Cu toate acestea – se sublinia judicios – „el nu a fost preocupat atât de poli-

ticã, cât de problemele economice. În domeniul acesta a publicat o serie întreagã
de lucrãri“.
Analiza intra ºi pe terenul subtilitãþilor psihologice ºi de comportament: „Mulþi

îl considerã ca un om cinic, însã acest lucru nu este exact. Argetoianu este un om
politic independent ºi adevãrat bãrbat, care nu se sfieºte sã-ºi atace fãþiº adversarii.
Aceastã calitate l-a evidenþiat faþã de capitaliºtii strãini. Este cu totul adevãrat

cã în ce priveºte capitalul, Argetoianu are legãturi foarte apropiate ºi cu Germa-
nia, cu Franþa ºi cu Anglia“. Era considerat Argetoianu „mare francmason ºi re-
prezentantul capitalului strãin în România. Actualmente nu existã în aceastã þarã
întreprindere mare pe acþiuni, în care sã nu figureze ºi Argetoianu“. Era eviden-
þiatã funcþia sa de preºedinte al Consiliului Superior Economic – menit sã alcã-
tuiascã primul plan cincinal de dezvoltare ºi „îndrumãtor principal al vieþii eco-
nomice din România“.
Un asemenea portret favorabil nu putea sã-i creioneze nici cel mai idolatru

partizan politic al sãu.
Nu va fi de mirare cã în ceasurile grele ale „Ultimatumului Molotov“, lui

Argetoianu i s-a încredinþat ingrata misiune a oficializãrii ca ministru de Externe
a cedãrii silnice a Basarabiei ºi nordului Bucovinei, la 2 iulie 1940.
În timpul rãzboiului al doilea mondial, impresiile ºi prognozele lui Argeto-

ianu au pendulat între invincibilitatea de început germanã ºi cea sovieticã din fi-
nalul conflagraþiei.
Anticomunist notoriu, s-a refugiat în Elveþia în ajunul invaziei trupelor sovie-

tice, dar i-a fost dat sã-ºi sfârºeascã ºi cariera politicã ºi viaþa tot pe când încerca
sã cosmetizeze sovietizarea României, în nãdejdea iluzorie de a limita prãpãdul.
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Din arhiva Ambasadei fostei URSS la Bucureºti
Document inedit

Ambasada URSS în România, Bucureºti
(Traducere din limba rusã)

Constantin Argetoianu

Membru al Consiliului de Coroanã, Constantin Argetoianu s-a nãscut în anul
1871 în localitatea Breasta, judeþul Dolj, în Oltenia/Vechiul Regat, într-o familie
bogatã de „boieri“ consideratã a fi una dintre cele mai cunoscute familii de
aristocraþi autentici din România. Tatãl sãu a fost un general remarcabil în Ar-
mata Românã, iar în 1912 a deþinut ºi funcþia de ministru de Rãzboi în Guvernul
conservator condus de Titu Maiorescu.
Constantin Argetoianu ºi-a fãcut studiile primare în România, cele medii în

Bucureºti, iar cele superioare la Paris, unde a absolvit douã facultãþi, obþinând ti-
tlurile de doctor în Medicinã ºi în Drept.
Reîntors acasã tânãrul intelectual Constantin Argetoianu ºi-a consacrat viaþa

activitãþii diplomatice. Datoritã legãturilor tatãlui sãu, acesta a fost numit la început
ataºat diplomatic la Viena, iar apoi în Germania.1 Dupã acest stagiu, Argetoianu
a îndeplinit funcþia de secretar al Misiunii diplomatice de la Paris, apoi chargé
d’affaires în Sankt Petersburg pe lângã Curtea Imperialã ruseascã.
Dupã declanºarea Marelui Rãzboi, Constantin Argetoianu s-a întors în patrie.

Toate partidele politice încercau sã-l coopteze pe tânãrul diplomat deoarece avea
multe perspective de viitor. Argetoianu se afla în dilemã ºi, în cele din urmã, ho-
tãrãºte sã adere la Partidul Conservator condus pe atunci de binecunoscutul na-
þionalist conservator Nicolae Filipescu, dar nu pentru mult timp.
În urma eºecurilor înregistrate pe front, Familia Regalã împreunã cu Guver-

nul ºi o parte a societãþii române au fost obligaþi sã se evacueze în Iaºi. Argeto-
ianu hotãrãºte sã pãrãseascã Partidul Conservator apropiindu-se de anturajul Ge-
neralului Averescu, ajungând chiar adjutantul superior2 al acestuia. Odatã cu in-
stalarea GuvernuluiAverescu, pe 29 ianuarie 1918,Argetoianu a obþinut portofo-
liul de ministru al Justiþiei. Acesta a fost primul sãu debut pe scaunul ministerial.
În acelaºi timp, lui i-a revenit o sarcinã cu mult mai dificilã ºi responsabilã:

a fost delegat de Guvernul de la Iaºi sã poarte negocieri din partea României cu
Comandamentul3 Puterilor Centrale care ocupaserã deja trei pãtrimi din terito-
riu. Negocierile au loc la Buftea, o garã aflatã în suburbia Bucureºtilor. De aici
vine ºi porecla sa „omul de la Buftea“ rãspânditã de cãtre oponenþii sãi politici
care doreau sã-l stigmatizeze pe Argetoianu ca germanofil ºi autor al pãcii se-
parate româno-germane de la Buftea, ruºinoasã pentru România, însã avanta-
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joasã pentru Germania. Cu toate acestea, acest proiect de pace elaborat de Ar-
getoianu nu a fost semnat deoarece Guvernul Averescu a cãzut, fiind înlocuit cu
un alt Guvern cu adevãrat germanofil – Guvernul luiAlexandru Marghiloman, care
a semnat din partea României o pace separatã la Bucureºti cu Puterile Centrale.
Însuºi Argetoianu povesteºte despre evenimentele de atunci care au jucat un

rol important în relaþiile româno-germane lãsând, în acelaºi timp, o ranã adâncã
în opinia publicã privind planurile agresive ale Germaniei la adresa României.
Argetoianu spune:
„O diferenþã semnificativã între noi, cei care purtam tratative de pace la

Buftea, ºi Marghiloman ºi grupul acestuia, care au purtat negocieri cu germanii
ºi austriecii semnând Pacea de la Bucureºti, constã în faptul cã noi nu credeam
în victoria definitivã a germanilor, iar Marghiloman credea în ea. Din acest punct
de vedere eu am purtat negocierile de la Buftea în deplin acord nu numai cu Re-
gele Ferdinand ºi Generalul Averescu, dar ºi în acord cu opiniile împãrtãºite de
Ionel Brãtianu ºi ministrul Franþei în România, Saint-Aulaire. De fapt eu nu în-
cercam sã obþin o pace durabilã, ci dimpotrivã, sã fie o pace încheiatã în condiþii
cât mai defavorabile, pentru a avea ocazia sã le demonstrãm aliaþilor noºtri în
ziua victoriei lor definitive cã Pacea de la Buftea ne-a fost impusã. Când austriecii
ne-au cerut teritoriul pânã la poalele Carpaþilor, iar bulgarii ne cereau Dobrogea
pânã aproape de braþul Sf. Gheorghe, eu nu numai cã nu am protestat, ci dimpo-
trivã i-am întrebat ironic pe reprezentanþii Puterilor Centrale de ce nu ar pune
mâna ºi pe Delta Dunãrii. Revizuirea teritorialã a condiþiilor de pace nu a fost
obþinutã de mine, deoarece nu am solicitat-o, ci a fost propusã de germani fiind
orientatã împotriva intereselor austriecilor ºi bulgarilor, deoarece, aºa cum s-a
demonstrat mai târziu, anume germanii îºi dãdeau bine seama de situaþia lor stra-
tegicã de pe frontul de vest ºi de aceea îºi coordonau politica dupã propriile prin-
cipii. Eu nu numai cã am reuºit sã obþin acele condiþii de pace pe care le-a ob-
þinut Marghiloman, ci ºi alte condiþii mult mai favorabile care ne-ar fi permis sã
nu pierdem aproape nimic din propriul teritoriu în cazul în care am fi satisfãcut
câteva cereri politice, pe care, însã, fiecare român le-ar fi respins dispreþuitor.
(Aceste „cereri politice“ aveau legãturã cu schimbarea Dinastiei regale din Ro-
mânia.) Nu a sosit încã momentul ca aceste condiþii, prezentate personal de
Kühlmann în cadrul unei discuþii, sã fie încã publicate. Însã acestea sunt scrise
în memoriile mele ºi au fost atunci imediat transmise Regelui Ferdinand I ºi Ge-
neralului Averescu. Din moment ce austriecii au înþeles care este tonul nego-
cierilor de pace de la Buftea, aceºtia i-au impus Regelui, aflat într-o situaþie ne-
putincioasã, sã înlocuiascã Guvernul potrivnic lor cu Guvernul germanofil al lui
Marghiloman. Marea greºealã a acestui Guvern s-a datorat, probabil, lipsei unor
informaþii corecte, deoarece atunci în Bucureºti veneau doar ºtiri cenzurate de
Comandamentul german. Repet, marea greºealã a acestui Guvern constã în fap-
tul cã membrii acestuia nu se îndoiau niciun minut de invincibilitatea Puterilor
Centrale. Atunci când la Iaºi i-am zis lui Marghiloman sã încerce sã zãdãrni-
ceascã negocierile de pace pânã la victoria aliaþilor noºtri, acesta spunea atunci
uitându-se atent la mine: «Argetoianu, oare dvs. mai credeþi în posibilitatea în-
vingerii germanilor? Ca sã spui aºa ceva trebuie sã fii de-a dreptul nebun. Îmi
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cer scuze cã vã spun asta». Rezum: negocierile de pace de la Buftea au fost o re-
prezentare teatralã care nu a dus la divizãri teritoriale, în schimb Pacea de la
Bucureºti a fost o realitate care a spulberat România deoarece a fost un acord
care a fost acceptat cu durere în suflet, ºi totuºi, aprobat de Guvernul semnatar“.
Cu toate acestea, orice n-ar spune Argetoianu, rãmâne cert faptul cã odatã cu

negocierile de la Buftea, germanii au început sã-l considere omul lor ºi, de aceea,
atunci când s-a pus problema salvãrii capitalului financiar din bãncile germane
care funcþionau în România înainte de declanºarea Rãzboiului, alegerea a cãzut
pe nimeni altcineva decât pe Argetoianu, ºi desigur cã acesta s-a þinut de promi-
siune. Prin implicarea sa directã a fost creatã aºa-numita „Societate Românã
Bancarã“, de fapt o bancã româneascã care a preluat toate fostele operaþiuni ale
bãncilor germane din România precum ºi coordonarea capitalului nemþesc venit
pe piaþa româneascã. Argetoianu a fost ales preºedinte al Consiliului de Admi-
nistraþie al acestei bãnci. Aceastã bancã existã ºi astãzi ºi finanþeazã toate între-
prinderile germane din România, gestionând, în acelaºi timp, toate operaþiunile ban-
care dintre România ºi Germania. Argetoianu a rãmas pânã în prezent preºedinte
al Consiliului de Administraþie al acestei instituþii bancare.
Evoluþia internã a României dupã incidentul de la Buftea urma un curs obiº-

nuit. Argetoianu împreunã cu Generalul Averescu au înfiinþat partidul „Liga Po-
porului“, care destul de rapid ºi-a schimbat denumirea în „Partidul Poporului“ al
cãrui preºedinte a fost ales Generalul Averescu, urmând ca pe 13 martie 1920,
acesta sã fie numit din nou prim-ministru al României.
În noul Guvern al lui Averescu, Argetoianu a obþinut portofoliul de ministru

al Finanþelor ºi un portofoliu temporar de ministru al Justiþiei. Argetoianu deþine
aceste funcþii ministeriale timp de trei luni, iar pe 13 iunie 1920 a fost numit mi-
nistru de Interne, oferind scaunul de la Ministerul Finanþelor lui Nicolae Titulescu.
Pe atunci Guvernul de la Bucureºti era îngrijorat de ascensiunea miºcãrii socialiste.
Socialiºtii înaintau o serie de solicitãri ameninþând cu proteste în masã, greve,
acþiuni de sabotaj etc. încercând sã organizeze un congres la Bucureºti. În ziua
deschiderii Congresului, Argetoianu s-a adresat cãtre Generalul Averescu în cali-
tatea sa de ministru de Interne cu solicitarea de a întreprinde ceva în privinþa so-
cialiºtilor. GeneralulAverescu a admis „cea mai uºoarã ºi mai simplã soluþie“: ares-
tarea tuturor membrilor Congresului. Dupã ceArgetoianu a ieºit din biroul primului
ministru, peste câteva ore toþi participanþii de la Congresul socialist au fost arestaþi.
De atunci Argetoianu s-a bucurat de reputaþia unui „om cu voinþã de fier“.
Cu toate acestea, Cabinetul de Miniºtri al Generalului Averescu supravie-

þuieºte numai pânã la 16 decembrie 1921. Trecând de partea opoziþiei Argetoianu
devine conºtient de sfârºitul carierei politice a Generalului Averescu, astfel ºi
Partidul Poporului riscã sã intre în derivã în ceea ce priveºte succesele sale poli-
tice dacã la conducerea sa va rãmâne bãtrânul General. Argetoianu se distanþeazã
treptat de Generalul Averescu apropiindu-se în acelaºi timp de Partidul Naþional
Liberal, condus pe atunci de marele lider Ionel Brãtianu4. Intrând în conflict cu
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generalul Averescu, Argetoianu va încerca sã creeze o nouã construcþie politicã
împreunã cu Iorga ºi Maniu, însã nu ajunge la o înþelegere cu aceºtia ºi decide
definitiv sã se alãture liberalilor.
Pe 4 iunie 1927, în contextul jocului politic demarat de Ionel Brãtianu în ceea

ce priveºte crearea unui Guvern ad-interim sub conducerea lui Barbu ªtirbey,
Argetoianu „îi face un favor“ lui Ionel Brãtianu intrând în componenþa acestui
Guvern în calitate de ministru al Agriculturii ºi Domeniilor ºi, deþine portofoliul
temporar de ministru la Interne. Însã, Guvernul lui Barbu ªtirbey se menþine
doar timp de 17 zile ºi, îndeplinindu-ºi misiunea de Guvern provizoriu, pe 21
iunie 1927 este înlocuit cu Guvernul liberal al lui Ionel Brãtianu. În acest Con-
siliu de Miniºtri I. G. Duca este numit în calitate de ministru de Interne, iar Arge-
toianu va rãmâne în funcþia sa de ministru al Agriculturii ºi Domeniilor pentru
„favorul“ acordat liberalilor. Peste cinci luni Ionel Brãtianu moare, iar noul pre-
mier devine fratele acestuia, Vintilã Brãtianu, sub Guvernul cãruiaArgetoianu îºi
menþine funcþia de ministru al Agriculturii ºi Domeniilor pânã la 16 noiembrie
1928, atunci când în timpul Regenþei Guvernul liberal demisioneazã, iar la con-
ducere vine primul Guvern naþional-þãrãnist prezidat de Iuliu Maniu.
Astfel se încheie colaborarea lui Argetoianu cu Partidul Naþional Liberal.

Acesta se distanþeazã treptat de liberali, iar Restauraþia îl surprinde pe Argeto-
ianu fãrã vreo afiliere politicã. Astfel, în 1931, adicã dupã un an de la revenirea
ºi reinstaurarea pe Tron a Regelui Carol al II-lea, s-a impus necesitatea creãrii
unui „Guvern de tehnocraþi“ aflat în afara partidelor politice, iar Argetoianu ºi-a
asumat misiunea de a crea un astfel de Guvern apolitic deplasându-se chiar per-
sonal la reºedinþa Profesorului Nicolae Iorga din Vãlenii de Munte pentru a-l
convinge sã conducã acest Executiv de tehnocraþi. Iorga nu s-a lãsat convins
mult, iar pe 18 aprilie 1931 a fost numit un Consiliu de Miniºtri tehnocrat sub
preºedinþia acestuia. În acest GuvernArgetoianu a deþinut portofoliul de ministru
al Finanþelor ºi un portofoliu temporar de ministru de Externe. În aceastã ultimã
funcþie s-a menþinut timp de 9 zile, deoarece, în urma solicitãrii lui Iorga, la con-
ducerea Externelor a venit Dim. Ghica. Însã Guvernul tehnocraþilor nu se bucura
de prea multe realizãri în domeniul afacerilor interne ºi, pentru salvarea situaþiei,
Argetoianu obþine temporar ºi portofoliul de Interne pe 7 mai 1931.
În tot acest interval de timp relaþiile sale personale cu Prof. Iorga s-au dete-

riorat definitiv. Prof. Iorga era practic ofensat de faptul cã Argetoianu a acaparat
conducerea Statului fãrã a þine cont de autoritatea primului-ministru. La rândul
sãu, Argetoianu îl acuza pe Iorga cã, datoritã incompetenþei sale administrative,
nu face altceva decât sã-i punã beþe în roate. Acest conflict dintre cei doi membri
ai Consiliului a condus la evitarea oricãror întâlniri directe. Întotdeauna se în-
tâmpla ca ori de câte ori primul-ministru Iorga venea în Bucureºti, ministrul de
Interne se deplasa instantaneu la Sinaia ºi viceversa, când acesta din urmã se în-
torcea în Bucureºti, primul-ministru se întorcea în Vãlenii de Munte. Aceastã si-
tuaþie tensionatã a durat pânã pe 6 iunie 1932, atunci când Prof. Iorga, aºa cum
ne relateazã mulþi, hotãrãºte sã destrame Guvernul dându-ºi demisia pentru a se
rãzbuna pe Argetoianu. Astfel va fi instaurat Guvernul lui Al. Vaida Voievod.
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Pomenindu-se într-o opoziþie fãrã prea mari perspective, dar sperând cã în
schimbul liberalilor aflaþi la guvernare nu va putea accede un Guvern naþional-
þãrãnist, Argetoianu hotãrãºte sã-ºi înfiinþeze propriul partid pe care îl denumeºte
Partidul Agrar.
În calitate de preºedinte al noului partid format în anul 1936, Argetoianu a

fãcut o serie de declaraþii oficiale interesante. Ducând un rãzboi asiduu împo-
triva naþional-þãrãniºtilor, pe care îi considera ca fiind potenþialii sãi duºmani,
Argetoianu nu a fost marcat de apelul regal pentru o unitate a partidelor politice,
spunând: „Eu nu pot sã urmez sfatul iubitului ºi înþeleptului nostru Monarh, de
a ne uni. Dar în jurul cui? În jurul Majestãþii Sale, da! Însã unirea sub auspiciile
lui Tãtãrescu, al cãrui Guvern noi îl considerãm ca fiind o gravã eroare, ar fi
inacceptabilã“.
Despre atitudinea sa faþã de URSS aflãm din declaraþiile publice ale lui Arge-

toianu, care spunea odatã: „Noi avem un mare vecin peste Nistru cu care vrem
sã trãim în pace. Cu toate acestea nu putem face abstracþie de atitudinea noastrã
faþã ideologia comunistã care influenþeazã relaþiile cu Republica vecinã. Noi în
niciun fel nu ne implicãm în regimul politic instaurat peste Nistru ºi cerem ca ºi
cei de peste Nistru sã nu se amestece în orânduirea noastrã socialã. Acum nimeni
nu poate nega faptul cã aproape în toate Statele Europei existã o ascensiune co-
munistã. Însã aceasta nu este pe faþã, ci mascatã sub forma unei politici antifas-
ciste ºi aºa-numitelor «fronturi populare».
Nu trebuie sã aºteptãm ca o micã infiltrare a comunismului sã ducã la rãspân-

direa sa asemeni unui pãienjeniº în þara noastrã. Desigur cã nu ne temem de ava-
lanºa comunistã deschisã, însã sub masca unei propagande atrãgãtoare aceasta
reprezintã un pericol real. Categoric trebuie sã respingem ideologia care vine în
contradicþie cu credinþa ºi tradiþiile noastre. Întotdeauna m-am pronunþat îm-
potriva regimurilor dictatoriale extreme ºi pentru un regim constituþional parla-
mentar. Iar în cazul în care vom fi puºi în situaþia sã ne supunem ºi noi unui re-
gim dictatorial, atunci în locul unei dictaturi strãine ºi pãgâne, de o mie de ori
am prefera o dictaturã româneascã ºi ortodoxã“.
Cu toate acestea, dupã învestirea Guvernului Goga-Cuza, Argetoianu decla-

rase în cadrul congresului Partidului Agrar: „Întodeauna am pledat ºi voi pleda
pentru un Guvern autoritar. Nu ne aflãm în situaþia Statelor nordice, unde Gu-
vernele democratice nu numai cã sunt la ordinea zilei, ci ºi utile. Însã noi avem
nevoie de un Guvern care dispune de o autoritate localã, un consens guverna-
mental ºi nu duce la o escaladare a conflictului politic. Eu nu înþeleg prin Gu-
vernul autoritar, un Executiv impus cu forþa ºi aflat sub protecþia baionetelor. Un
Guvern autoritar trebuie sã fie acceptat de opinia publicã din þarã în funcþie de
autoritatea publicã de care se bucurã membrii Guvernului ºi în fucþie de progra-
mul sãu de guvernare.“
Argetoianu a refuzat sã participe din partea Partidului Agrar la preconizatele

alegeri parlamentare ce ar fi urmat sã fie organizate de Guvernul Goga-Cuza.
Dupã 40 de zile cade ºi acest Guvern, iar pe 10 februarie 1938 Regele îl in-

clude pe Argetoianu în componenþa primului Guvern regal, condus de Patriarhul
Miron Cristea, ca ministru al Industriei ºi Comerþului. Pe scaunul ministerial Ar-
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getoianu rãmâne pânã la 1 aprilie 1938 când a fost creat cel de-al doilea Guvern
regal sub conducerea aceluiaºi Patriarh, Miron Cristea. Însã de data acesta Ar-
getoianu nu a mai fost numit ministru, deoarece, pe 30 martie 1938, a fost învestit
în funcþia de Consilier Regal. Acest post este deþinut de Argetoianu ºi în prezent.
Dupã Decretul Regal privind interzicerea oricãror partide politice,Argetoianu,

la rândul sãu, a declarat cã PartidulAgrar „îºi încheie activitatea, însã nu dispare“.
Pe 8 aprilie 1938 prin Decret Regal Argetoianu a fost numit ca preºedinte al

Consiliului Economic Superior care, dupã directivele preºedintelui, a publicat la
începutul lui iunie acelaºi an primul plan cincinal din România.
Dupã refuzul „motivat“ al Prof. Iorga de a mai deþine funcþia de preºedinte al

Senatului României, Argetoianu preia conducerea acestei Camere parlamentare,
la 16 iunie 1939.
Aºa aratã cariera politicã a lui Argetoianu, apreciat ca inteligent ºi talentat nu

numai de prieteni, ci ºi duºmani. Acesta este avizat ºi poate discuta uºor atât
despre politicã, artã, cât ºi despre ultimele descoperiri ºtiinþifice. ÎnsãArgetoianu
rãmâne pasionat de problemele economice, publicând o serie de materiale intere-
sante despre acest domeniu.
Mulþi îl considerã un cinic. Însã, în realitate nu este chiar aºa. Argetoianu pur

ºi simplu este un cetãþean independent care nu se teme sã spunã adevãrul în faþã.
Anume aceastã calitate îl evidenþiazã printre capitaliºtii strãini. Desigur cã Ar-
getoianu dispune de cele mai puternice relaþii financiare cu Germania. Acesta se
aflã nu numai în fruntea Bãncii Centrale Româno-Germane „Societatea Românã
Bancarã“, ci ºi a noilor întreprinderi mixte româno-germane cum ar fi „Soia“.
Totuºi, Argetoianu mai deþine ºi funcþia de preºedinte al Consiliului de Adminis-
traþie al uneia dintre cele mai mari societãþi industriale de prelucrare a petrolului,
„Steaua Românã“, creatã pe baza capitalului francez. Preºedintele Consiliului de
Administraþie al acestei societãþi este ales în funcþie de recomandãrile acþiona-
rilor francezi. Liberalii ºi conducerea acestei societãþi îl promovau intens pe fos-
tul ministru de Externe ºi francofil, VictorAntonescu. În ciuda acestor insistenþe,
postul de conducere a acestei societãþi de prelucrare a petrolului este obþinut de
Argetoianu, deoarece acesta nu numai cã reprezintã capitalul german în România,
ci ºi pe cel al altor mari State strãine. În prezent nu existã vreo societate econo-
micã românã în careArgetoianu sã nu fi fost cooptat într-o formã sau alta, nu nu-
mai în calitatea sa de preºedinte al Consiliului Superior Economic, ci ºi ca spe-
cialist remarcabil. În prezent Argetoianu ocupã o poziþie importantã în viaþa eco-
nomicã a þãrii.

94 STELIAN NEAGOE 8


