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Abstract. The paper analyzes the question of Bessarabia in the framework
of the Romanian-Italian relationship in the interwar period. Special
attention is given to the political events and the diplomatic related to the
question of the delayed ratification by the Italian Parliament, in 1927, of
the “Treaty of recognition of the union of Bessarabia with Romania“,
signed in Paris on 28 October 1920. In the paper, we explore the causes
of the delay, as well as the Italian attitude towards Romania in the
Bessarabian question. Only the signing, on 16 September 1926, of the
“Treaty of Friendship and Cooperation between Romania and Italy“,
made possible, in 1927, the ratification by the Italian Parliament of the
Treaty of Union.
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În raporturile româno-italiene, cu precãdere cele din deceniul al treilea al
secolului trecut, problema Tratatului Basarabiei, semnat la Paris la 28 octombrie
1920, a fost una de importanþã majorã. Perioada 1920-1927 cuprinde segmentul
cronologic dintre semnarea tratatului prin care cele patru mari puteri, Anglia,
Franþa, Italia ºi Japonia, recunoºteau intrarea în componenþa României a terito-
riului dintre Prut ºi Nistru (Basarabia), semnat la Paris la 28 octombrie 1920, ºi
ratificarea acestuia de cãtre Italia, în primãvara anului 1927.
În contextul relaþiilor româno-italiene din perioada interbelicã, ratificarea

unirii Basarabiei cu România de cãtre Italia reprezintã un moment de o valoare
specialã. România ºi Italia aveau poziþii ºi interese aproape identice în ajunul
marii confruntãri armate dintre anii 1914 ºi 1918, iar tratativele de pace postbe-
lice s-au reflectat în relaþii bilaterale excelente – pânã la ostilitatea fãþiºã a Romei
din anul 1940. Sub acest aspect, chestiunea Tratatului Basarabiei ºi ratificarea
întârziatã a acestuia de cãtre Italia joacã un rol central în orice încercare de a
reconstitui cursul relaþiilor dintre cele douã state. Care au fost cauzele întârzierii?
Cum a fost posibil ca Italia, care avea legãturi trainice cu România, sã tergiver-
seze ratificarea Tratatului Basarabiei? Care ar fi fost soarta juridicã a Tratatului
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ºi utilizarea internaþionalã a acestuia mai târziu, dacã Italia ar fi ratificat în ter-
meni mai scurþi acest act de o semnificaþie importantã pentru viitorul Basarabiei
ºi dacã ultima semnatarã – Japonia – ºi-ar fi respectat angajamentul luat la Paris?
Dupã Primul Rãzboi Mondial, politica externã a României a avut drept obiectiv

prioritar recunoaºterea pe plan internaþional a Unirii din 1918 ºi, ca urmare, apã-
rarea integritãþii teritoriale1. Or, dacã italienii ºi românii s-au aflat de aceeaºi
parte a baricadei în perioada primei conflagraþii mondiale, la masa tratativelor
s-au aºezat în locuri diferite: delegaþia Italiei a fãcut parte din organismele deci-
zionale (Consiliul Suprem ºi Consiliul celor Zece), intrând în categoria statelor
„cu interese generale“. România, dimpotrivã, a fost aºezatã alãturi de statele cu
„interese limitate“, în unele privinþe fiind chiar marginalizatã2.
Recunoaºterea unirii Basarabiei cu România, consfinþitã prin tratatul semnat

la 28 octombrie 1920, a parcurs o cale anevoioasã ºi a necesitat eforturi conju-
gate din partea delegaþiei române la conferinþã, dar ºi din partea conducerii, a
diplomaþilor, a presei. Preºedintele Consiliului de Miniºtri al României, Ion I. C.
Brãtianu, a prezentat, la 1 februarie 1919, un memoriu intitulat România în
faþa Conferinþei de Pace. Revendicãrile sale teritoriale. A fost apoi creatã
o Comisie Teritorialã, compusã din reprezentanþii Franþei, SUA,Angliei, Italiei3.
La 11 martie 1919 a fost fãcut public un proiect care exprima punctul de vedere
al Comisiei: aceasta „susþine alãturarea Basarabiei la România“, luând în con-
sideraþie caracterul românesc al regiunii, pe lângã argumentele geografice ºi
economice.
În timpul discuþiilor, s-au înregistrat poziþii destul de diferite. SUA consi-

derau cã trebuia consultat ºi reprezentantul Rusiei, mai exact guvernul lui Kolceak,
fiindcã puterile învingãtoare nu se aflaserã în conflict cu aceasta4. Preºedintele
Wilson susþinea cã „niciun teritoriu nu poate fi luat Rusiei fãrã consimþãmântul
ei“5. Ucraina ºi Rusia sovieticã ºi-au manifestat tendinþele de acaparare a Basarabiei
ºi de sovietizare a acesteia. Pentru smulgerea Basarabiei din trupul României au
acþionat ºi ruºii „albi“6.
Tergiversãrile au durat destul de mult. În ianuarie 1920, Consiliul Suprem al

Conferinþei luase decizia de a condiþiona rezolvarea definitivã a problemei Basarabiei
de evacuarea urgentã a trupelor române din Ungaria. Urmau sã fie clarificate ra-
porturile cu Rusia sovieticã, în disputã intrând douã chestiuni: Basarabia ºi resti-
tuirea tezaurului românesc de la Moscova. Chiar dacã diplomaþia sovieticã nu
dorea ca problema Basarabiei sã fie reglementatã în cadrul unei conferinþe inter-
naþionale, în cele din urmã, dupã mai bine de un an ºi jumãtate, la 28 octombrie
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1920, a fost semnat, la Paris, de cãtre România, pe de o parte, ºi, respectiv Franþa,
Anglia, Italia ºi Japonia, pe de altã parte Tratatul de recunoaºtere a Unirii
Basarabiei cu România, în care pãrþile declarau cã „recunosc suveranitatea
României asupra teritoriului Basarabiei cuprins între frontiera actualã a României,
Marea Neagrã, cursul Nistrului de la gura sa pânã la punctul unde este tãiat de
vechiul hotar dintre Bucovina ºi Basarabia“7 ºi nu au gãsit necesar sau oportun,
la acea datã, intrarea în tratative directe cu Rusia sovieticã, nerecunoscutã pe plan
internaþional8.
Constituind pentru guvernul României un succes diplomatic, Tratatul din 28

octombrie 1920 consacra, pe plan internaþional, dreptul istoric al poporului român
asupra teritoriului dintre Prut ºi Nistru, integrându-se celorlalte tratate de pace,
care au consfinþit desãvârºirea statului naþional unitar român. În articolul 9 al
acestuia era prevãzut cã intrarea sa în vigoare se va realiza numai dupã „depunerea
documentelor de ratificare“ de cãtre statele semnatare, ceea ce au fãcut Anglia ºi
România în 1922, apoi Franþa în 19249. Japonia nu a ratificat niciodatã tratatul10.
Italia a ratificat acordul abia în anul 1927, aceasta devenind, pe parcursul anilor
1920-1927, o chestiune importantã, dacã nu primordialã, în raporturile româno-
italiene, cu implicaþii internaþionale mult mai largi11.
Dupã rãzboi, ºi România, ºi Italia cãutau soluþii proprii la problemele apãrute,

adoptând mãsuri care sã le asigure stabilitatea internã ºi o evoluþie pozitivã. În
Italia, în confruntãrile social-politice, s-au afirmat elemente cu accente socialiste.
România, ghidându-se în politica externã de obiectivul „menþinerii frontierelor
trasate la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial“12 s-a apropiat de linia promovatã de
Franþa: pãstrarea statu-quo-ului teritorial. Aceastã apropiere deranja Italia, care
se afla, în perioada menþionatã, într-o anumitã tensiune politicã în raport cu Franþa.
România era nevoitã sã negocieze ºi sã-ºi construiascã relaþii bune cu statele

mari – Franþa, Marea Britanie, Italia – dar ºi sã fie foarte atentã la raporturile cu
vecinii revizioniºti (Uniunea Sovieticã, Ungaria, Bulgaria), care îºi exprimau deschis
pretenþiile teritoriale. Pentru a-ºi pãstra integritatea, era nevoie sã navigheze abil
între centrele de putere europeanã ºi cele revizioniste.
Italia a plecat supãratã de la masa tratativelor, deoarece s-a considerat insufi-

cient rãsplãtitã de foºtii aliaþi13. Pe lângã alte circumstanþe, acestea au favorizat
stigmatul atribuit Italiei de „ºef de orchestrã al miºcãrii revizioniste în Europa“14,
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creând condiþii pentru apariþia miºcãrii fasciste ºi ajungând, în timp, de la poli-
tica de permisivitate, iniþial, pentru miºcãrile de naturã bolºevicã, pânã la „marºul“
fasciºtilor italieni spre Roma. În altã ordine de idei, România, care dupã Marea
Unire înregistrase un spor teritorial, demografic ºi economic, rãmânea totuºi o
þarã „eminamente agricolã“, în timp ce interesul þãrilor mari se concentra asupra
petrolului românesc.
Italia, la rândul sãu, pe parcursul marii conflagraþii, a suportat pierderi umane

considerabile, devastarea pãrþii de nord a statului italian, distrugerea parþialã a
flotei comerciale italiene ºi a contractat uriaºe împrumuturi15. Implicarea Italiei
în conflagraþia mondialã a costat-o peste 65 de miliarde de lire16. Viaþa economicã
a fost puternic afectatã, intrând în crizã, înregistrându-se creºterea ºomajului,
valuri de greve, pericolul rãspândirii bolºevismului, care au fãcut loc fascismului
ºi ascensiunii lui Mussolini.
Pentru a-ºi apãra mai bine interesele, statele mici ºi mijlocii au format reþele

de asigurare a propriei securitãþi, creândMica Înþelegere sauMica Antantã17.
Pãrea cã aceastã alianþã a gãsit susþinere la Roma. Însã factorul economic nu putea
fi ignorat. Ambele þãri au fost preocupate de problema ieºirii din criza de dupã
rãzboi, iar în perioada 1920-1923 existase o tensiune între Italia ºi România, în
mare parte cauzatã de chestiunea bonurilor de tezaur ºi a tarifelor vamale. În ge-
neral, dupã întregirea României, Italia se afla într-o situaþie dificilã, deoarece
implicarea sa în chestiunea Basarabiei presupunea alegerea unei pãrþi în conflict:
a României sau a Rusiei.
Între Italia ºi România mai rãmâneau încã multe probleme economice nesolu-

þionate, atât în industrie, cât ºi în agriculturã. La începutul anului 1923, ministrul
Italiei la Bucureºti a înaintat ministrului român de externe, I. G. Duca, un memoriu
în care cerea guvernului român sã asigure egalitatea de tratament italienilor din
România. S-a propus încheierea unei înþelegeri economice care sã îmbunãtã-
þeascã relaþiile comerciale bilaterale. Guvernul italian devenise interesat de
petrolul ºi lemnul românesc, propunând în schimb maºini agricole ºi mânã de
lucru specializatã. Problemele de ordin economic erau legate ºi de consecinþele
reformei agrare, care prevãzuse exproprierea proprietãþilor rurale, fãrã a þine
cont de naþionalitatea deþinãtorilor acestora. Printre cei nemulþumiþi se numãrau
englezi, francezi, maghiari, evrei, dar ºi italieni18. Mai acut s-a simþit acest lucru
în teritoriile provinciilor unite, inclusiv în Basarabia19. Cea mai mare opoziþie la
aplicarea reformei agrare au manifestat-o marii proprietari din Basarabia. Mulþi
italieni moºteniserã proprietãþi în Basarabia, ca ºi în alte provincii româneºti, în
urma cãsãtoriilor încheiate de aceºtia înainte de anul 1921. În aceastã situaþie, la
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2 ianuarie 1923, ministrul Italiei la Bucureºti prezentase un memorandum prin
care acuza guvernul român de tratament diferenþiat aplicat proprietarilor de ori-
gine italianã. Pe parcursul anului 1923, s-au înregistrat mai multe plângeri ºi
adresãri, inclusiv cãtre Liga Naþiunilor, în legãturã cu pierderea de cãtre latifun-
diari, supuºi italieni, a unor proprietãþi din Basarabia. Alãturi de aceste probleme
nu trebuie trecutã cu vederea nici chestiunea relaþiilor diplomatice cu URSS,
care a reuºit, dupã ce a fost recunoscutã internaþional (1924), sã creeze RASSM
(octombrie 1924) ca un cap de pod spre România ºi regiunea Balcanilor.
Italia a stabilit relaþii diplomatice cu URSS la 7 februarie 1924, semnând în

grabã un tratat de comerþ ºi navigare ce-i permitea deschiderea unei largi pieþe
de desfacere în est20. Începând cu 1924, o datã cu recunoaºterea internaþionalã a
URSS, s-a intensificat dinamica discuþiilor oficialilor români cu Roma în ches-
tiunea ratificãrii Tratatului privind Basarabia. Cursul ascendent al raporturilor
economice italo-sovietice a dinamizat ºi relaþiile diplomatice româno-italiene.
Însuºi Mussolini recunoºtea, în august 1924, asiduitatea ºi insistenþa diplomatului
Alexandru Lahovari, la Roma, în chestiunea Basarabiei.
În ecuaþia relaþiilor româno-italiene din primii ani de dupã Conferinþa de la

Paris nu trebuie minimalizat rolul URSS. Pânã la reunirea Basarabiei, Aliaþii erau
aproape convinºi cã rãzboiul civil din Rusia va fi câºtigat de ruºii „albi“ (în mare
parte, sprijiniþi militar de Aliaþi). Dupã semnarea tratatului, Italia se afla în dilemã.
Dacã vom urmãri cu atenþie corespondenþa diplomaticã din perioada studiatã,
vom observa intensitatea menþionãrii chestiunii Basarabiei atât în corespondenþa
Roma-Bucureºti-Roma cât ºi în schimbul de scrisori Roma-Moscova-Roma.
„Prudenþa“ diplomaþilor italieni era dictatã mai mult de teama de a nu deteriora
raporturile cu URSS21 (între altele, Italia a fost primul stat european care a sta-
bilit relaþii comerciale intense cu porturile ruseºti de la Marea Neagrã, îndeosebi
cu oraºul Odessa, iar la conferinþa de la Genova din 1922 diplomaþii italieni au
acþionat cu multã promptitudine pentru reluarea „necondiþionatã“ a raporturilor
economice cu Uniunea Sovieticã)22. Putem admite cã diplomaþia italianã a
încercat sã foloseascã raporturile româno-sovietice pentru a restabili relaþiile
economico-comerciale cu Rusia Sovieticã. Prioritar pentru Italia era interesul
economic de stat. În corespondenþa dintre diplomaþii italieni de la Moscova ºi
Roma se întâlnesc foarte des referiri la diplomaþia Japoniei versus cea a URSS.
Japonia, care ºi ea urma sã ratifice Tratatul Basarabiei, era legatã prin mari inte-
rese de statul sovietic (mai ales pe coastele siberiene)23. În acest context, cu
ocazia negocierilor acordului comercial italo-rus, reprezentantului URSS la Roma
i s-au oferit încredinþãri verbale în sensul cã „Guvernul italian nu intenþiona
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pentru moment sã ratifice Tratatul Basarabiei“24. „Dosarul“ Basarabiei era legat
plenar de raporturile cu URSS, relaþii pe care Italia, din mai multe motive evi-
dente, nu dorea sã le tulbure sau sã le compromitã25.
Pe parcursul anului 1924, diplomaþia românã a intensificat demersurile în

chestiunea Basarabiei pe lângã autoritãþile italiene. Au avut loc un ºir de vizite
ale reprezentanþilor români în Italia. Dupã vizita lui Alexandru Averescu din
primãvara anului 1924, în septembrie acelaºi an la Roma a fost trimis Alexandru
Constantinescu, ministrul agriculturii ºi domeniilor, pentru o întrevedere cu
Mussolini. În cadrul ei s-a convenit ca Mussolini sã ia contact cu ambasadorul
sovietic la Roma pentru a încerca reglementarea problemei Basarabiei într-un
mod amical ºi discret. În cadrul unei audienþe, Mussolini i-a declarat luiAlexandru
Constantinescu cã îºi va þine cuvântul dat de Italia ºi va examina forma legalã
sub care va fi efectuatã ratificarea Tratatului Basarabiei. Mai mult, s-a oferit sã
intervinã pe lângã Soviete, astfel încât acestea sã recunoascã unirea Basarabiei
cu România26. În ce condiþii? Printr-un schimb: Basarabia contra tezaurului
României la Moscova (nu este clar din context dacã oficialul român a acceptat
aceastã iniþiativã)27. S-a ajuns pânã la discutarea unui tratat comercial italo-român.
Însã, pe întreg parcursul acestor discuþii, la mijloc rãmânea dilema alegerii între
pãrþile în conflict: România sau URSS.
Au urmat o serie de întruniri ºi schimburi de scrisori ale diplomaþilor români

ºi italieni. Relevante pentru primãvara anului 1925 sunt cele între ministrul de
externe I. G. Duca ºi ministrul italian, baronul PompeoAloisi, ºeful Legaþiei Italiei
la Bucureºti, în cadrul cãrora oficialul român a insistat asupra ratificãrii Tratatului
Basarabiei. Aloisi a rãspuns cã nu considera oportunã ratificarea tratatului, invocând
diverse pretexte, printre care ºi cã „România boicoteazã Italia în rezolvarea mai
multor chestiuni, inclusiv financiare“. Problema a fost acerb discutatã în Parlamentul
României28. Dupã aceste dezbateri a urmat un schimb activ de scrisori oficiale
între Bucureºti ºi Roma. În vara anului 1925, mai mulþi oficiali români, inclusiv
regele Ferdinand, au întreprins vizite în Italia.
Tensiunile dintre Italia ºi România au scãzut în perioada anilor 1925-1926,

inclusiv datoritã schimbãrilor din politica internã a României. Un rol aparte în
aceastã privinþã l-a avut generalul AlexandruAverescu, bun cunoscãtor ºi iubitor
al Italiei, prieten apropiat cu generalul Pietro Badoglio. Averescu a reuºit sã aducã
raporturile dintre cele douã state pe linia de plutire, înlãturând divergenþele ºi
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laþiile României nu au atins cota potrivitã, spunea Iorga, cu Italia nu se colaboreazã la nivelul oportunitãþilor,
nici mãcar în plan economic. L. Zamfiroiu, op. cit. p. 112.



tensiunile anterioare. Toate acestea au schimbat atitudinea diplomaþilor italieni
faþã de relaþiile dintre România ºi Italia, inclusiv în chestiunea Basarabiei. S-a
pus în discuþie încheierea unui tratat comercial italo-român, negocierea taxelor
la produsele italiene, obþinerea de la guvernul italian a unui împrumut. În urma
tratativelor financiare, a fost obþinut un împrumut fãrã dobândã din partea guver-
nului italian (în materiale) în valoare de 100 de milioane de lire. S-au promis so-
cietãþii italiene AGIP, pentru a fi exploatate, câteva perimetre petroliere din
România. Mai rãmâneau încã nerezolvate unele chestiuni, între care ºi problema
Tratatului Basarabiei.
La 16 septembrie 1926, a fost semnat Tratatul de prietenie ºi colaborare

româno-italianã (ratificat la 18 iulie 1927), care nu fãcea referiri la eventuala rati-
ficare a tratatului privind Basarabia, însã aºeza relaþiile diplomatice ºi comer-
ciale dintre România ºi Italia pe coordonatele unei colaborãri eficiente29. Þãrile
semnatare nu ºi-au luat angajamente mari, precum acordarea unui sprijin militar
României în cazul în care ar fi fost atacatã de URSS. În eventualitatea atacãrii
României de cãtre vecinii revizioniºti, Italia ar fi asigurat acesteia numai un
ajutor diplomatic ºi politic. Pactul de amiciþie nu includea nicio aluzie la Tratatul
Basarabiei, dar era lesne de înþeles cã guvernul italian prefera sã procedeze gra-
dual, dat fiind cã în aceastã ecuaþie era implicatã URSS, extrem de sensibilã în
problema Basarabiei30. Evident, presa româneascã a criticat tratatul de prietenie
ºi colaborare, punând accent pe slãbirea poziþiei României în chestiunea Basarabiei;
se scria ºi despre gafa comisã la Roma de cãtre guvernul Averescu, fracþiunile
politice se criticau între ele în jurul chestiunii ratificãrii Tratatului Basarabiei.
Trebuie luat în calcul ºi faptul cã diplomaþia italianã s-a lãsat atrasã de povestea
oportunitãþilor economice enorme în relaþia cu URSS. Realizarea unei convenþii
economice italo-sovietice fãcea Italia sã creadã cã se deschideau mari oportuni-
tãþi pentru comenzi pentru industria italianã, care avea o importanþã sporitã
pentru Italia. Trebuie luatã în calcul ºi strategia politicii externe italiene, promo-
vatã chiar de la începutul conducerii de cãtre Mussolini: o politicã externã subor-
donatã doar celei interne!
Cu toate acestea, dezaprobarea de cãtre presa românã a produs la Palatul Chigi

o surprizã ºi o deziluzie. Agenþia naþionalã de ºtiri Stefani a publicat un articol
despre tratatul de prietenie dintre România ºi Italia, inclusiv schimbul de scrisori
dintre Mussolini ºi Averescu, în care se menþiona cã problema ratificãrii Tratatului
Basarabiei (întrebare pusã de Averescu la întâlnirea cu Mussolini) pentru Italia
rãmânea a fi o chestiune de timp ºi de oportunitate31. Drept urmare a insistenþelor
guvernului român, ale presei din România, ale diplomaþiei, s-a revenit la Tratat.
Diplomaþia italianã cãuta punctele vulnerabile ale Tratatului semnat la 28 octombrie
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31 Preluat de Corriere della sera din 18 septembrie 1926, p. 1.



1920 la Paris: nu era clarã frontiera româno-sovieticã; relaþiile italo-române
avuseserã o perioadã de stagnare, nu se discutau deschis, dar se subînþelegeau
raþiunile practice ale politicii economice italo-sovietice; în general, se acþiona
pornind de la teama de a nu provoca, în cazul ratificãrii, o crizã a raporturilor
italo-sovietice, afectând nevoia de materii prime a Italiei. În acest context, Mussolini
chiar a conceput o Notã la Tratatul bilateral prin care ar fi sugerat semnarea unui
pact italo-bulgaro-român, ori numai a unuia bulgaro-român, dar realizat sub
egida Italiei; sub raport economic, România ar fi urmat sã sprijine Italia în cazul
în care ar fi apãrut dificultãþi de ordin economic din partea URSS; guvernul
român urma sã introducã învãþarea limbii italiene în ºcolile secundare din România.
S-a ajuns chiar la o analizã, efectuatã de cãtre diplomaþii italieni, a veniturilor
posibile, puse în balanþã, pe care le-ar fi putut obþine Italia de la URSS sau de la
România, preferând amânarea semnãrii tratatului Basarabiei. Guvernul sovietic
ºi-a exprimat deschis dezacordul faþã de pactul de amiciþie româno-italian. A fost
criticat personal fascistul Benito Mussolini, ziarele sovietice demarând o cam-
panie de presã anti-italianã. La 10 ianuarie 1927, Lev Kamenev, viitorul ambasador
sovietic la Roma, a avut o lungã întrevedere, între patru ochi, cu ambasadorul
Italiei la Moscova, contele Gaetano Manzoni. În raportul sãu cãtre Roma, contele
Manzoni a scris cã a fãcut tot posibilul sã-l convingã pe Kamenev cã, din 1920
încoace, unica problemã diplomaticã între URSS ºi Italia era urmãtoarea: diplo-
maþia italianã nu a fost înþeleasã corect de Rusia sovieticã. Roma, în schimbul
ratificãrii Tratatului Basarabiei, va cere, în scurt timp, lui Alexandru Averescu, o
eventualã reapropiere a României de Bulgaria ºi Ungaria ºi chiar va încerca sã
precizeze care ar fi „compensaþiile politice pe care România ar putea sã le ofere
Italiei, drept rãsplatã pentru riscurile pe care ºi le asumã, care vor fi sacrificiile
economice ºi culturale ale României faþã de Italia“.
Dupã o analizã comparativã a avantajelor economice pentru Italia, mult mai

pronunþate în cazul apropierii de URSS, generalul Averescu l-a trimis la Roma,
la 30 ianuarie 1927, pe Mihail Manoilescu, pentru a discuta cea mai importantã
problemã a relaþiilor diplomatice: ratificarea tratatului privind Basarabia32. Vizita
fusese anunþatã sub pretextul unor negocieri comerciale. Averescu a decis sã
meargã pe altã cale: obþinerea ratificãrii italiene o datã cu semnarea unui tratat
de prietenie ºi colaborare italo-român. Presa italianã, în perioada respectivã, nu
a reflectat politica externã a Italiei în raport cu România în problema Tratatului
Basarabiei, ci mai mult chestiunea tratatului de prietenie. Aceasta a cerut-o în
scris ºi Mussolini lui Averescu. Dupã un contact cu mareºalul Pietro Badoglio,
care deja efectuase o vizitã la Chiºinãu ºi-i raportase lui Mussolini cu privire la
aceastã problemã, Manoilescu a primit sugestia acestuia sã insiste în faþa Ducelui.
Mussolini a afirmat cu claritate: „Te rog sã-i spui generalului cã ratificarea Trata-
tului Basarabiei este datã!“, ceea ce a ºi urmat peste câteva sãptãmâni.
Peste 5 sãptãmâni, în dimineaþa de 9 martie 1927, ministrului român de

externe, Ion Mitilineu, i-a fost înmânatã o notã diplomaticã, prin care i se aducea
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la cunoºtinþã cã decretul de ratificare a acordului de la Paris din 28 octombrie
1920, prin care se recunoºtea unirea Basarabiei cu România, a fost aprobat ºi
semnat de ºeful guvernului italian (Benitto Mussolini) ºi de Consiliul de Miniºtri,
care se reunise, în ziua de 8 martie, la Roma. Regele Victor Emmanuel al III-lea
a aprobat tratatul, ratificarea având loc prin decret-lege. Conform uzanþelor in-
terne, urma adoptarea, de cãtre Parlamentul Italiei, a decretului-lege, atât de
Camera Deputaþilor (votat în 10 martie), cât ºi de cãtre Senat, dupã care a urmat
publicarea în Monitorul Oficial. Depunerea instrumentelor italiene de ratificare
a avut loc la Paris, în ziua de 23 mai 1927.
Un amplu raport în chestiunea Basarabiei a fost prezentat ºi publicat de cãtre

Tommaso Tittoni33, preºedinte al Senatului Italiei (1919-1929), tradus, tot în
anul 1927, în limba românã, sub titlul Basarabia, România ºi Italia. Refe-
rentul Andrea Torre ºi-a susþinut raportul privind ratificarea la 9 martie în Camera
Deputaþilor, având misiunea sã argumenteze utilitatea transformãrii în lege a
decretului regal nr. 279 din 9 martie, prin care fusese aprobat tratatul privind
Basarabia. O mare parte din ziarele italiene au preluat pasaje din discursul lui
Torre, scriind despre „logica politicii italiene“, „logica internaþionalã“34. Mai
multe cotidiane au preluat scurte informaþii despre Basarabia, în contextul tra-
tatului, dar majoritatea subliniau politica internaþionalã a lui Mussolini, care se
rezuma, dupã acestea, la garantarea pãcii ºi a echilibrului internaþional.
Japonia a rãmas singura þarã care nu a ratificat Tratatul Basarabiei, dând prio-

ritate relaþiilor economice cu URSS. Diplomaþia sovieticã a sporit demersurile
pe lângã Japonia pentru ca aceasta sã nu urmeze exemplul Italiei, ajungând chiar
la ameninþãri, la afirmaþia cã un act similar ar fi considerat de Moscova ca „vãdit
ostil“35. Ratificarea a fost atacatã dur în ziarele sovietice, iar peste 10 zile, amba-
sadorul sovietic la Roma, dupã consultãri cu Moscova, a înmânat un protest
prim-ministrului italian.
Chiar dacã anul 1927 a marcat cel mai înalt punct al relaþiilor diplomatice

româno-italiene, eficienþa acestui act de recunoaºtere nu s-a vãzut, cum nu se
vãzuse nici dupã recunoaºterea britanicã sau francezã. Tratatul de la Paris din 28
octombrie 1920 nu a intrat în vigoare, deoarece nu a fost ratificat de Japonia.
Important este cã Marii Aliaþi ai României din Primul Rãzboi Mondial ºi-au
onorat, unul dupã altul, Italia ultima, semnãturile sub Tratatul Basarabiei.
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