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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Serviciul Arhivei

rE
xte

INVENTARUL1
arhivei politice constituită în perioada 1920 – 1944
şi trimiteri la dosarele care conŃin documente întocmite
înainte de anul 1920 şi se referă la Italia sau la relaŃiile
României cu această Ńară

er

VOLUMUL 1
1920 – 1926

ilo

GENERAL

- Atitudinea FranŃei şi a Statelor Unite ale Americii faŃă de Rusia
Sovietică; relaŃiile italo-sovietice şi italo-franceze (telegrame din
Roma).

1921

- Dare de seamă, nesemnată, privind istoricul şi dezvoltarea
fascismului în Italia; extrase din presă referitoare la fascismul italian.

iA

fac

1920

ulu

- Extrase din ziarul „Messagere Meridiano” cu privire la discursurile
asupra politicii externe rostite în Senatul italian.
- Raport din Roma referitor la sesiunea societăŃii NaŃiunilor care a
avut loc la Roma, însoŃit de o dare de seamă a primelor şedinŃe;
textele discursurilor lui Chamberlain şi Briand asupra politicii externe,
publicate în ziarul „L’Italie” din 9 şi 10 decembrie.

1926

- Articolul intitula „Mica ÎnŃelegere şi Europa răsăriteană”, extras din
ziarul „Il Popolo d’Italia”, 4 martie.

ini

ste
r

1924

aM

- Rapoarte de la LegaŃia din Roma cu privire la politica externă a
Italiei (texte în limba franceză).

Ar

hiv

- Extras din ziarul „Le Matin” relativ la călătoria lui Mussolini în Africa
de Nord.

1

În inventar au fost trecute numai rezumatele principalelor documente aflate în dosare. În fiecare
volum se găsesc materiale care se referă şi la alte evenimente petrecute în perioada respectivă.

4/91

NESECRET

- Atitudinea Italiei faŃă de Uniunea Sovietică şi Ńările din Balcani după
publicarea tratatelor franco-române şi italo-albanez (raport din Roma,
27 ianuarie 1927).

rE
xte

1927

rn

e

VOLUMUL 2
1927 – 1929

- „Italia şi politica balcano-danubiană”, extras din „Gazette de
Laussanne”” din 12 aprilie 1927.
- Rapoarte de la LegaŃia română din Roma cu privire la politica
externă a Italiei.

- Textul discursului Ńinut de Mussolini în Senatul italian, la 5 iunie
1928, cu privire la politica externă a Italiei şi relaŃiile ei cu alte state;
diferite comentarii ale presei.

fac

1928

er

ilo

- SituaŃia internaŃională a Italiei şi eventualitatea unei apropieri francoitaliene (raport din Roma, 26 decembrie 1927).

iA

- „Opinia cercurilor poloneze din Roma faŃă de criza de guvern din
Iugoslavia şi demisia lui Titulescu” (raport din Roma, 23 august
1928).

- RelaŃiile italo-iugoslave şi „propaganda ungară în Italia” defavorabilă
României (rapoarte de presă Roma).

ste
r

1929

ulu

- Rapoarte şi extrase din presă referitoare la scopurile politice
urmărite de Italia în Balcani.

- Articole apărute în presa ateniană cu privire la acŃiunea Italiei în
Orient (raport din Atena, 10 mai 1929).

aM

ini

- Tratate şi convenŃii de arbitraj, conciliere şi aranjamente judiciare
încheiate între Italia şi alte state, publicate de Ministerul Afacerilor
Externe italian (1929).

Ar

hiv

1930

VOLUMUL 3
1930 – 1931

- Raport din Roma cu privire la mersul operaŃiunilor militare italiene în
Libia (27 ianuarie 1930).
- Telegrame şi rapoarte din Roma referitoare la discursul asupra
programului de înarmare Ńinut de Mussolini la FlorenŃa; textul
discursului publicat în ziarul „L’Italie” (20 mai 1930).
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e

- Comentarii ale presei române din Roma cu privire la politica externă
a Italiei.

rE
xte

rn

- Comentarii asupra discursului Ńinut de Mussolini la Palazzo Venetia
referitor la poziŃia guvernului italian faŃă de evenimentele politice
externe.
- Textul discursului lui Mussolini asupra suprimării sărbătorii de la 20
septembrie (ziua în care aniversa intrarea trupelor italiene în Roma în
anul 1871).

- Raport din Roma cu privire la discursului lui Dino Grandi, ministrul
Afacerilor Externe, asupra consecinŃelor acordului naval franco –
anglo – italian (16.03.1931).

ilo

1931

er

- Relatări referitoare la începerea unor tratative economice italoaustro-ungare (raport Roma).

fac

- InformaŃii cu privire la declaraŃiile lui Grandi asupra atitudinii
guvernului italian la Geneva în problema Anschluss-ului şi
divergenŃelor navale italo-franceze (rapoarte Roma).

iA

- Rapoarte referitoare la călătoria lui Grandi la Berlin şi Washington şi
discuŃiile asupra dezarmării.

- Rapoarte generale ale legaŃiei române din Londra cu privire la
relaŃiile franco-italiene şi anglo-franceze; atitudinea cercurilor oficiale
faŃă de proiectul „Tardieu” în chestiunea danubiană şi a apropierii
franco-italiene.

ste
r

1932

ulu

VOLUMUL 4
1932 – 1933

ini

- Hotărârile luate în „Marele Consiliu” italian faŃă de situaŃia politică şi
economică internaŃională (raport, 9 aprilie 1932).

aM

- DeclaraŃiile lui Grandi asupra politicii externe italiene (textul
declaraŃiilor publicate în ziarul „L’Italie” din 6 mai 1932).

Ar

hiv

- Impresia produsă de declaraŃiile lui Grandi asupra politicii externe în
cercurile oficiale italiene (raport).
- Articolul publicat de Mussolini în ziarul „Il Picollo” asupra doctrinei
politice şi sociale a fascismului (4 august 1932).
- Relatări în presa italiană cu privire la vizita lui Herriot la Madrid
(raport Roma, 9 noiembrie 1932)
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- RelaŃiile Italiei cu Austria, Ungaria şi Germania; incidentul relativ la
un pretins tratat de alianŃă austro-italo-german (buletin MAE).

rE
xte

1933

rn

e

- Atitudinea presei italiene faŃă de notele guvernelor englez şi francez
la Washington în chestiunea scadenŃei plăŃilor datoriilor de război
(raport Roma, 6 decembrie 1932).

- Textul expunerii lui Mussolini în „Marele Consiliu fascist” asupra
situaŃiei internaŃionale (ziarul „Il Messagerro” din 10 martie 1933).
- Scopurile politicii externe italiene; convorbirea dintre Mussolini şi
senatorul francez Beranger (buletin MAS).

ilo

- Relatări cu privire la articolul publicat de Mussolini asupra Micii
ÎnŃelegeri (buletin MAS).

er

- „Rezultatul convorbirilor italo-americane de la Washington şi
înŃelesul lor politic” (raport Roma, 9 mai 1933).

fac

- Textul discursului Ńinut în Camera DeputaŃilor de subsecretarul de
stat italian, Suvich, asupra politicii externe (ziarul „L’Italie” din 23 mai
1933).

ulu

iA

- Discursul lui Mussolini Ńinut la Senatul italian cu privire la politica
externă a Italiei şi „Pactul celor patru” (textul discursului publicat în
ziarul „L’Italie” din 9 iunie 1933).
- Raport general din Roma asupra politicii interne şi externe a Italiei
(16 iunie 1933).

ste
r

- Rapoarte din Roma, Atena şi Berna cu privire la atitudinea Italiei
faŃă de Mica ÎnŃelegere.

ini

- „Rolul şi importanŃa misiunilor catolice italiene în Orient” (raport
Roma, 6 septembrie 1933).

hiv

aM

- Raport din Londra referitor la convorbirea dintre un ziarist englez şi
ambasadorul Italiei, signor Grandi, asupra situaŃiei politice
internaŃionale (11 decembrie 1933).

Ar

1934

VOLUMUL 5
1934 (ianuarie – iunie)

- Relatări cu privire la articolul lui Mussolini publicat de agenŃia
americană „Universul Service” asupra situaŃiei internaŃionale şi
„consolidarea şi răspândirea” fascismului.
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- Întrevederea Mussolini – Lugoşianu şi discuŃiile asupra tensiunii
dintre Italia şi Mica ÎnŃelegere; atitudinea Italiei în chestiunea Austriei
şi a dezarmării (telegrame Roma).

rE
xte

- Aderarea Italiei la „Pactul continental de neagresiune” al statelor
sud-americane” (raport Roma).
- Rapoarte generale din Roma referitoare la situaŃia politică internă,
economico-financiară şi externă a Italiei.
- Comentarii italiene favorabile reluării relaŃiilor diplomatice ungarosovietice.

ilo

- Raport din Roma, semnat de consilierul George Lecca, cu privire la
evoluŃia politicii italiene (f. 231-242).

fac

er

- Textul interviului acordat de Mussolini ziarului „Daily Telegraph” cu
privire la problema dezarmării, a flotei maritime şi aspiraŃiile coloniale
ale Italiei în Africa şi Asia.

iA

- Raport din Viena referitor la încheierea acordurilor de la Roma în
urma hotărârilor conferinŃei de la Semmering.

- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă, economicofinanciară şi externă a Italiei.

ste
r

1934

ulu

VOLUMUL 6
iulie 1934 – aprilie 1935

- InformaŃii cu privire la „intenŃia” lui Mussolini de a se încheia un
acord între FranŃa, Italia şi Uniunea Sovietică în scopul izolării
Germaniei (telegramă din Londra, 5 septembrie).

aM

ini

- Rapoarte şi extrase din presă referitoare la discursul lui Mussolini
Ńinut la Milano asupra relaŃiilor Italiei cu vecinii şi pregătirea sa
militară.
- InformaŃii referitoare la propunerea lui Mussolini pentru încheierea
unui pact mutual de neagresiune între toate statele europene
(telegramă Londra, 8 decembrie).

Ar

hiv

1935

- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă, economicofinanciară şi externă a Italiei.
- Impresia produsă în cercurile politice italiene de discursul lui
Goebbels; accentuarea solidarităŃii de interese franco-italiene faŃă de
Germania (telegramă din Roma, 9 februarie).
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e

- PoziŃia guvernului italian în chestiunea etiopiană, a pactului de
securitate mediteranean, pactul oriental şi danubian (telegramă din
Roma, 19 februarie).

rE
xte

- Raport din Roma intitulat „Elementele unui program de propagandă
culturală şi politică în Italia” - f. 295 – 305 (12 martie).
- Relatări cu privire la răspunsul italian la chestionarul german asupra
pactului danubian (telegramă Roma).

- Politica Italiei în scopul îndepărtării statelor baltice de URSS şi
apropierea Letoniei şi Estoniei de Polonia (telegramă Varşovia).

er

1935

ilo

VOLUMUL 7
1935 (mai – noiembrie)

fac

- Articolul lui Mussolini intitulat „Latinitatea” (Universul din 11 mai
1935).

iA

- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă, economicofinanciară şi externă a Italiei.

ulu

- Telegramă Roma privind memoriul german înaintat la Roma, relativ
la „incompatibilitatea” dintre pactul franco-sovietic şi pactul de la
Locarno (6 iunie).

ste
r

- Telegrame din Roma cu privire la întrevederea dintre ministrul
Iugoslaviei la Roma, Iovan Ducici şi Mussolini; chestiunea valabilităŃii
tratatului de la Rappale între Italia şi Iugoslavia şi pactul danubian.

ini

- Atacuri contra fascismului italian dezlănŃuite de comunişti şi
socialişti cu ocazia dezbaterilor de la Geneva, privitoare la conflictul
italo-abisinian (telegrame din Roma, 7 septembrie).

aM

- Comentarii apărute în ziarul iugoslav „Novosti” asupra discursului lui
Mussolini în care ameninŃă Anglia cu războiul.

hiv

- Telegrame şi rapoarte cu privire la conflictul italo-abisinian.

Ar

1936

VOLUMUL 8
1936 (ianuarie – decembrie)

- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă economicofinanciară şi externă a Italiei.
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- „Factorul italian în Europa sud-răsăriteană” (extras din ziarul grec
„Proia”, 31 mai 1936).

rn

- InformaŃii cu privire la importanŃa acordului austro-german pentru
„apropierea” italo-germană (telegrame şi rapoarte Roma).

rE
xte

- Textul discursului Ńinut de Mussolini la Irpinia, cu ocazia încheierii
manevrelor militare italiene, asupra situaŃiei internaŃionale şi a
pregătirilor militare italiene (ziarul „L’Italie”, 1 septembrie 1936).
- Telegrame şi rapoarte referitoare la impresia produsă de discursul
lui Mussolini de la Milano; textul discursului publicat în ziarul „L’Italie”
(3 noiembrie).

er

ilo

- „Journal de Moscou” cu privire la politica externă italiană (telegramă
Moscova).

- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă economicofinanciară şi externă a Italiei.

iA

1937

fac

VOLUMUL 9
22 noiembrie 1936 – 15 mai 1937

ulu

- Politica externă şi atitudinea guvernului italian faŃă de Mica
ÎnŃelegere şi ÎnŃelegerea Balcanică (raport Roma).
- Raport din Oslo referitor la politica externă a guvernului italian.

ste
r

- Articole din ziarele „Universul” şi „DimineaŃa” referitoare la interviul
acordat de Mussolini trimisului special al ziarului „Vollkischer
Beobachter” asupra problemelor şi litigiilor europene.

ini

- Rapoarte lunare cu privire la politica internă, economico-financiară
şi externă a Italiei.

aM

- Telegrame din Belgrad, Ankara şi Roma referitoare la politica
guvernului italian în Balcani.

Ar

hiv

- Politica guvernului italian faŃă de Anglia şi FranŃa şi consolidarea
axei Roma – Berlin (telegramă Roma).
- ReacŃia produsă în Italia ca urmare a măsurilor de înarmare a
Angliei; relatări cu privire la programul lui Mussolini în Africa de nordest şi Arabia (telegramă Londra).
- Textul discursului Ńinut de Mussolini la Tripoli asupra situaŃiei
internaŃionale („L’Italie”, 19 martie).
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1937

rE
xte

VOLUMUL 10
1937 (15 mai – decembrie)

rn

e

- Articolul intitulat „Italia, Dunărea şi Balcanii”, publicat în ziarul din
Geneva „Tribune des Nations” şi reprodus în cotidianul turcesc „La
Republique” din 28 aprilie.

- Comentarii de presă cu privire la discursul lui Ciano, ministrul
Afacerilor Străine, asupra politicii externe a Italiei. Textul discursului
publicat în ziarul „L’Italie” din 15 mai.

ilo

- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă, economicofinanciară şi externă a Italiei.

fac

er

- Relatări cu privire la convorbirea avută de Mussolini cu un ziarist
belgian asupra intereselor italiene în Balcani şi Mediterană
(telegramă Berlin, 15 iunie).
- Convorbire Ciano – Lugoşianu asupra situaŃiei din Europa Centrală
şi Răsăriteană (telegramă Roma).

iA

- Discursul lui Mussolini de la Palermo; relaŃiile Italiei cu FranŃa,
Germania şi Anglia („Curentul” din 27 august).

ulu

- Comentarii de presă referitoare la sprijinul făgăduit Germaniei de
către Mussolini pentru revizuirea tratatelor; poziŃia presei engleze faŃă
de insistenŃele germane pentru restituirea coloniilor.

ste
r

- Relatări cu privire la aderarea Italiei la acordul germano-japonez
(telegrame, Paris, Roma).

aM

ini

- Telegramă din Roma referitoare la retragerea Italiei din Liga
NaŃiunilor (Roma, 13 decembrie).

Ar

hiv

1938

VOLUMUL 11
1938 – 1939

- Relatări cu privire la discursul lui Mussolini asupra chestiunii
austriece şi la relaŃiile anglo-italiene (telegramă Roma, 17 martie).
- Textul discursului lui Mussolini asupra „Anschluss-ului” (Journal de
Geneve, 18 martie).
- Rapoarte lunare generale cu privire la politica internă, economicofinanciară şi externă a Italiei.
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e

- Textul discursului Ńinut de Mussolini la Geneva cu privire la politica
externă a Italiei şi relaŃiile cu Germania, Anglia şi FranŃa (Universul,
16 mai).

1939

rE
xte

- Telegrame din Roma referitoare la punctul de vedere germanoitalian în chestiunea „Rusiei subcarpatice”.
- Atitudinea cercurilor italiene faŃă de relaŃiile germano-poloneze şi
germano-sovietice (raport Roma, 15 februarie).
- Comentarii de presă cu privire la reafirmarea de către „Marele
Consiliu fascist” a adeziunii sale la politica axei Roma-Berlin şi
directivele politicii externe a Italiei.

er

ilo

- Textul discursului lui Mussolini asupra evenimentelor din Europa
Centrală şi politica italiană în Mediterana şi Adriatica. Ecourile
discursului la Londra, Berlin şi Paris. Comentarii ale presei străine şi
române.

iA

fac

- Comentarii de presă asupra discursului Ńinut de Mussolini pe Colina
Capitoliului, cu prilejul începerii lucrărilor de organizare a expoziŃiei
mondiale din 1942, cu privire la politica externă a Italiei (textul
discursului publicat în „Universul” din 22 aprilie).

ulu

- Relatări cu privire la acŃiunea italiană pentru formarea unui bloc
ungaro-iugoslavo-bulgar (telegramă Budapesta).
- Rapoarte şi telegrame din Praga referitoare la politica externă a
Italiei şi relaŃiile ei cu alte state.

ste
r

- Atitudinea guvernului italian faŃă de o înŃelegere a statelor balcanice
(raport Sofia, 10 noiembrie).

ini

- Raport din Roma intitulat „Ideea blocului neutru balcanic, privită de
la Roma” (22 noiembrie 1939).

aM

- Comentarii cu privire la comunicatul „Marelui Consiliu fascist”
asupra intereselor italiene în sudul Dunării (telegrame Roma).

Ar

hiv

- Discursul lui Ciano asupra politicii externe şi relaŃiile Italiei cu statele
balcanice („Timpul”, 18 decembrie 1939).

1940

VOLUMUL 12
1940 – 1941

- Relatări cu privire la întrevederea de la VeneŃia între contele Csaky,
ministrul Afacerilor Străine al Ungariei şi contele Ciano, ministrul
Afacerilor Străine al Italiei, asupra schimbului de vederi în problema
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situaŃiei generale din Europa; ecouri produse în cercurile politice din
Iugoslavia.

rn

- Raport din Roma cu privire la intensificarea pregătirilor militare din
Italia ca urmare a presiunilor germane (11 mai 1940).

rE
xte

- „PoziŃia Italiei în conflictul european” (raport Roma, 27 mai 1940).

- Atitudinea Italiei faŃă de revizionismul ungar şi bulgar (raport Roma).
- Textul discursului Ńinut de Ciano asupra politicii externe a Italiei („Il
Giornale d’Italia”).

- Raport din Roma cu privire la desfăşurarea operaŃiunilor militare pe
frontul african şi abisinian; situaŃia politică a Italiei.

er

1941

ilo

- Extrase din telegrame cu privire la politica externă a Italiei şi relaŃiile
cu alte state.

fac

- NemulŃumirile provocate în rândurile muncitorilor din nordul Italiei de
politica regimului fascist italian (raportul Consulatului din Milano).

iA

- Dezmembrarea Iugoslaviei şi reorganizarea Balcanilor (raport).

ulu

- Rapoarte generale lunare cu privire la politica internă şi externă a
Italiei.
- Comentarii asupra discursului Ńinut de Ciano cu privire la politica
externă a Italiei (raport Roma, 16 iunie).

VOLUMUL 13
1942

- Rapoarte bilunare cu privire la politica internă, economico-financiară
şi externă a Italiei; relaŃiile cu alte state.

aM

1942

ini

ste
r

- Raport din Roma intitulat „RelaŃiile italo-franceze în cadrul planurilor
pentru un nou statut al Europei”

Ar

hiv

- „Planurile imperialiste ale Italiei” (raport din Roma).

- Preocupări cu caracter economic şi politic în Italia faŃă de
organizarea „păcii viitoare”; revendicările teritoriale ale Italiei (raport
Roma, 17 septembrie).
- Traducerea articolului apărut în „Osservatore Romane” sub titlul
„Cooperarea danubiană”, cu privire la înŃelegerea statelor danubiene
şi relaŃiile viitoare dintre România şi Ungaria.
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rn

e

- Comentariile presei italiene asupra aniversării a 20 de ani de regim
fascist în Italia şi preamărirea faptelor de arme italiene în timpul
războiului (raport Roma, 7 noiembrie 1942).

rE
xte

- Opinia publică italiană şi comentarii ale presei italiene referitoare la
ofensiva anglo-americană în Tunisia (raport Milano, 21 noiembrie
1942).
- Raport din Roma cu privire la discursul lui Mussolini asupra mersului
operaŃiunilor militare şi legăturile Italiei cu Japonia şi Germania.

ilo

- Bombardarea oraşelor din nordul Italiei de către aviaŃia engleză
(raport Roma).

- Rapoarte politice bilunare cu privire la situaŃia internă şi externă a
Italiei.

fac

1943

er

VOLUMUL 14
1943 (ianuarie – septembrie)

iA

- Bombardarea oraşului Milano şi a altor oraşe italiene de către
aviaŃia engleză (raport din Milano).

ulu

- Opinia publică italiană şi comentarii ale presei italiene referitoare la
ofensiva anglo-americană în Tunisia (raport Milano, 3 aprilie 1943).

ste
r

- Rapoarte din Roma privitoare la situaŃia operaŃiunilor militare şi
dorinŃa maselor de a se înceta războiul, după căderea guvernului
Mussolini.
- SatisfacŃia produsă la Milano şi în alte oraşe de vestea căderii
guvernului Mussolini (rapoarte Milano).

ini

- Comentarii de presă cu privire la eventuala încheiere a păcii
separate cu Italia.

hiv

aM

- EvoluŃia situaŃiei din nordul Italiei după capitularea Italiei; impresia
produsă de evenimentul capitulării.

Ar

1943

VOLUMUL 15
Octombrie 1943 – septembrie 1944

- Rapoarte cu privire la situaŃia politică internă şi externă a Italiei.
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rn

e

- Recunoaşterea guvernului fascist republican italian de către
Japonia, Germania, România, Bulgaria, CroaŃia, Ungaria şi alte state
(rapoarte din VeneŃia, 29 octombrie 1943).

rE
xte

- Extras din „Nineteenth Century and after” intitulat „Italia şi Europa”
(octombrie 1943).
- Relatări cu privire la activitatea (situaŃia) Ministerului de externe
italian şi a corpului diplomatic de la VeneŃia (raport VeneŃia, 30
noiembrie 1943).
1944

- Rapoarte cu privire la situaŃia politică internă şi externă a Italiei.

ilo

- Încercarea guvernului Badoglio de a întări relaŃiile cu alte state şi în
special cu URSS (rapoarte din Roma).

er

- Rapoarte Milano referitoare la situaŃia din nordul Italiei ca urmare a
luptelor de pe teritoriul italian.

iA

fac

- „Însemnări asupra Italiei de Nord” (20 iulie 1944 – 2 mai 1945),
lucrare nesemnată.

ulu

VOLUMUL 16
1935 – 1936

TELEGRAME

Telegrame din Roma cu privire la:
- SituaŃia internă şi externă a Italiei.

ste
r

1935

- Punctul de vedere italian şi francez faŃă de „Pactul dunărean” (12
iulie 1935).

- Atitudinea comună a Italiei şi Germaniei faŃă de pactul francosovietic.

aM

1936

ini

- Conflictul italo-abisinian şi relaŃiile Italiei cu alte state şi în special cu
Germania.

Ar

hiv

- DenunŃarea pactului de la Locarno şi ocuparea zonei demilitarizate
de către Germania; opinia publică italiană.
- Convorbirea dintre Stein, ambasadorul URSS la Roma şi Mussolini
asupra relaŃiilor italo-sovietice.
- Răspunsul italian la nota turcă în chestiunea strâmtorilor.
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rn

- Apropierea italo-germană în urma acordului austro-german.

e

- Atitudinea guvernului italian faŃă de hotărârile sesiunii SocietăŃii
NaŃiunilor în chestiunea abisiniană.

rE
xte

- Atitudinea presei italiene faŃă de trimiterea de avioane militare
italiene în Maroc.
- Rezultatul vizitei lui Ciano în Germania (recunoaşterea de către
Germania a imperiului italian în Abisinia, susŃinerea revendicărilor
coloniale ale Germaniei de către Italia, etc.).
- Vizita lui Ciano la Budapesta.

er

ilo

- PoziŃia guvernului italian faŃă de războiul civil din Spania.

fac

VOLUMUL 17
1937
Telegrame din Roma cu privire la:

- SituaŃia politică internă şi externă a Italiei.

iA

1937

ulu

- Acordul anglo-italian pentru reglementarea intereselor reciproce în
Mediterană.

ste
r

- SatisfacŃia produsă în cercurile diplomatice engleze şi franceze din
Roma ca urmare a răspunsului italo-german la nota anglo-franceză în
„chestiunea spaniolă”.
- ConversaŃiile dintre Mussolini şi Goering asupra „chestiunii spaniole”
şi acordul italo-englez.

ini

- Acordul de la Belgrad între Italia şi Iugoslavia pentru colaborare
economică.

aM

- Schimb de vederi între Mussolini, Ciano şi von Neurath asupra
relaŃiilor italo-germane şi situaŃia internaŃională.

Ar

hiv

- Convorbiri între Ciano şi Lugoşianu asupra raporturilor italo-ungare
şi îmbunătăŃirea relaŃiilor româno-ungare.
- Relatări asupra situaŃiei din Europa Centrală şi Răsăriteană.
- Notă engleză relativă la pactul occidental; destinderea în relaŃiile
italo-engleze.
- Întrunirea de la Sinaia a Micii ÎnŃelegeri.
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e

- Refuzul guvernului italian şi german de a participa la conferinŃa
mediteraniană.

rn

- Mobilizarea flotei de război a Italiei ca urmare a situaŃiei creată prin
ConferinŃa de la Nyon.

rE
xte

- Demersul franco-englez pentru adeziunea Italiei la aranjamentul de
la Nyon.
- Impresia produsă la Roma de discursul lui Roosevelt cu privire la
atitudinea Statelor Unite, în cazul agresiunii.
- Încordările Italiei pentru o apropiere a Ungariei de Mica ÎnŃelegere.

ilo

- Concentrări de trupe în diferite regiuni ale Italiei.

er

- Vizita lui Mussolini la Berlin şi a lui Ribbentrop la Roma în scopul
„consolidării” relaŃiilor italo-germane.

fac

- Obiectivele pactului tripartit italo-germano-japonez.

iA

- Transporturi de trupe italiene în Spania.

ulu

VOLUMUL 18
1938

Telegrame din Roma cu privire la:
- SituaŃia politică internă şi externă a Italiei.

ste
r

1938

- Vizita lui Ciano la Budapesta în scopul medierii unei apropieri a
Ungariei de Mica ÎnŃelegere.

ini

- Atitudinea guvernului italian faŃă de demersul anglo-francez la
Berlin, în chestiunea independenŃei Austriei.

aM

- Hotărârea guvernului italian de a retrage voluntarii italieni din
Spania.

Ar

hiv

- Comunicatul ÎnŃelegerii Balcanice cu privire la recunoaşterea
„imperiului” italian.
- Discursul lui Mussolini Ńinut în Cameră asupra „chestiunii austriece”.
- Acordul italo-englez cu privire la reglementarea tuturor chestiunilor
pendinte între Italia şi Anglia.
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rn

- PoziŃia guvernului italian faŃă de „chestiunea cehoslovacă”.

e

- DivergenŃele manifestate în convorbirile italo-germane cu privire la
împărŃirea zonelor de influenŃă şi „chestiunea spaniolă”.

rE
xte

- Vizita primilor miniştri iugoslav şi ungar, în Italia şi relaŃiile italoiugoslave.
- Revendicările Ungariei asupra teritoriilor meridionale ale Slovaciei.
- Vizita lui Ribbentrop la Roma.

ilo

- Atitudinea Italiei şi Germaniei faŃă de recunoaşterea frontierelor
Cehoslovaciei.

er

- RelaŃiile italo-franceze; atitudinea ostilă a presei italiene faŃă de
FranŃa.

fac

VOLUMUL 19
1939 (ianuarie – octombrie)

- SituaŃia politică internă şi externă a Italiei.

ulu

1939

iA

Telegrame din Roma cu privire la:

- Vizita lui Chamberlain şi Halifax în Italia.

ste
r

- Întâlnirea Ciano-Stoiadinovici în scopul încheierii unor pacte de
amiciŃie şi intensificarea schimburilor comerciale italo-iugoslave.
- Semnarea acordului economic italo-sovietic.

ini

- Proiectul de neagresiune a Ńărilor riverane ale Mării Negre.
- Vizita lui Ciano la Varşovia şi politica externă a Poloniei.

aM

- Chestiunea „Protectoratului” italian asupra Abisiniei.
- Ocuparea Albaniei de către trupele italiene.

Ar

hiv

- Întărirea alianŃei politice şi militare italo-germane.

- Impresia produsă în cercurile oficiale italiene de vestea încheierii
tratatului de neagresiune germano-sovietic.
- Comentarii referitoare la încheierea pactului anglo-franco-turc;
nemulŃumirea guvernului italian.
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rn

e

VOLUMUL 20
1 noiembrie 1939 – 31 iulie 1940

1939

- Politica internă şi externă a Italiei.
- Tratativele economice italo-franceze.

rE
xte

Telegrame de la Roma cu privire la:

- Atitudinea guvernului italian faŃă de formarea unui bloc al statelor
neutre în Balcani.

ilo

- Articole din presa italiană favorabile tezelor revizioniste ungare.

- Întrevederea Ciano – Csaky de la VeneŃia şi „asigurările” date
României de către Italia, faŃă de un atac ungar.

fac

1940

er

- Discursul lui Ciano cu privire la relaŃiile Italiei cu statele balcanice.

- Încercările diplomaŃiei germane de a determina o destindere în
relaŃiile italo-sovietice.

iA

- Sistarea de către autorităŃile italiene a livrărilor de armament
comandate de guvernul englez în Italia.

ulu

- SatisfacŃia produsă în cercurile guvernamentale italiene de vestea
încheierii păcii între URSS şi Finlanda.

ste
r

- Vizita lui Ribbentrop, ministrul de externe al Germaniei, la Roma, în
scopul „înlesnirii unei destinderi” în relaŃiile italo-sovietice.
- Întâlnirea de la Brenero, dintre Hitler şi Mussolini, asistaŃi de miniştrii
de externe, în scopul „consolidării” axei Roma – Berlin.

ini

- Impresia produsă de Italia de vestea ocupării Danemarcei şi
Norvegiei de către trupele germane.

aM

- Oprirea la Gibraltar de către autorităŃile britanice a unor vase de
comerŃ norvegiene încărcate cu petrol american destinat Italiei.

Ar

hiv

- Opinia publică italiană şi atitudinea guvernului italian faŃă de
agresiunea Germaniei împotriva Belgiei, Olandei şi Luxemburgului.
- Manevre ale armatei italiene la Frontiera iugoslavă.
- Măsuri pentru pregătirea morală şi materială a poporului italian în
vederea intervenŃiei militare a Italiei alături de Germania.
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e

- ManifestaŃii ale tineretului fascist italian în sprijinul intrării Italiei în
război.

rn

- Negocierile mixte anglo-italiene privitoare la contrabanda de război.

rE
xte

- Remiterea declaraŃiilor de război ale Italiei către ambasadorii Angliei
şi FranŃei.
- Schimbul de ambasadori între Italia şi URSS.
- CondiŃiile armistiŃiului italo-francez.

ilo

- Întrevederea italo-germano-ungară de la München şi revendicările
ungare.

er

- Extrase din telegrame, cu privire la politica externă a Italiei şi relaŃiile
ei cu alte state.

fac

VOLUMUL 21
1 august 1940 – 3 octombrie 1943

- SituaŃia politică internă şi externă a Italiei.

ulu

1940

iA

Telegrame de la Roma cu privire la:

- Atitudinea presei italiene faŃă de Grecia în urma incidentului elenoalbanez.

ste
r

- Vizita lui Ribbentrop la Roma în scopul coordonării acŃiunilor militare
italo-germane.

1941

ini

- Hotărârea guvernului italian de a ocupa unele puncte strategice din
Grecia.
- Bombardarea Genevei de către flota engleză din Gibraltar.

aM

- Aderarea Bulgariei la „pactul tripartit”.

Ar

hiv

- Discursul lui Mussolini privitor la „spaŃiul vital” mediteranean al
Italiei.
- Impresia produsă în Italia de agresiunea Germaniei contra Uniunii
Sovietice.
- Recunoaşterea guvernului din Nankin de către Italia.
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- Vizita lui Goering în Italia în vederea inspectării trupelor germane
dislocate în sudul Italiei şi intesificarea pregătirii operaŃiunilor din
Mediterana.

rn

e

1942

rE
xte

- ManifestaŃii ostile Italiei la Tirana cu ocazia aniversării ocupării
Albaniei.
- Acordul economic italo-german încheiat la 14 martie 1942.
.- Revendicările Italiei asupra Corsicei, Nissei şi Tunisiei.

- Vizita lui Himmler la Roma şi comentarii asupra scopului acestei
vizite.

ilo

- Bombardarea oraşului Milano de către aviaŃia engleză.

er

- Întâlnirea de la München între Hitler şi Ciano în vederea luării de
măsuri contra debarcării trupelor americane în Nordul Africii.

- Vizita lui Ribbentrop şi Goering la Roma în vederea cererii de trupe
italiene pentru frontul antisovietic.

iA

1943

fac

- Comentarii în legătură cu întrevederea Hitler – Ciano şi Loval.

ulu

- Bombardarea oraşelor italiene de către aviaŃia engleză; întreruperea
mijloacelor de circulaŃie.
PRESA

- Extrase din presa italiană cu privire la politica externă a Italiei.

aM

1922

- Extras, însoŃit de traducere, din articolul intitulat „un pericol pentru
Italia” publicat în ziarul „Il Tempo”, referitor la acŃiunea economică a
Germaniei în centrul Europei.

ini

1921

ste
r

VOLUMUL 22
1921 - 1923

hiv

- Atitudinea guvernului italian faŃă de Mica ÎnŃelegere (extras din ziarul
„Il Secolo”, 4 martie 1922).

Ar

1923

- „Noul program comercial al Orientului Apropiat şi Italia” (extras din
„Il Messaggero”, 26 iulie 1922).

- Traducerea articolului din „Giornale di Roma” intitulat „Criza
balcanică” (22 martie 1923).
- Rezumate în limba franceză a unor articole apărute în presa italiană
referitoare la politica internă a Italiei şi relaŃiile ei cu alte state.
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- Extras din ziarul „Il Messaggero” intitulat „Fascismul în România”.

rn

e

- Raport din Roma cu privire la atitudinea presei catolice italiene faŃă
de România (29 octombrie 1923).

1924

rE
xte

VOLUMUL 23
1924 – 1925

- Articole apărute în presa italiană şi diferite comentarii favorabile
României.

ilo

- Traducerea şi rezumatele unor articole publicate de presa italiană
cu privire la situaŃia externă a Italiei şi relaŃiile ei cu alte state.

- Rapoarte de presă din Roma referitoare la propaganda ungară în
Italia.

fac

1925

er

- Notă informativă publicată de serviciul agenŃiei „Volta” referitoare la
datoriile statului italian în străinătate.

iA

- Rapoarte din Roma cu privire la articolele apărute în presa italiană
relative la situaŃia din România.

ulu

- Rapoarte privitoare la activitatea serviciului de presă de pe lângă
legaŃia română din Roma şi articolele apărute în presa italiană.

ste
r

- „RelaŃiile culturale italo-române” (extras din „Giornale d’Italia”, 24
decembrie 1925).

- Rapoarte de presă din Roma cu privire la articolele apărute în presa
italiană asupra situaŃiei din România.

aM

1926

ini

VOLUMUL 24
1926 (ianuarie – octombrie)

Ar

hiv

- Răspunsul Ministerului Lucrărilor Publice la articolul intitulat
„Tragedia apelor în Ungaria”, apărut în revista „Rassegna Economico
dell Europa Mediorientali”.
- InformaŃii privitoare la vizita lui Nicolae Iorga în Italia şi conferinŃele
Ńinute la FlorenŃa.

- Rapoarte din Roma cu privire la atitudinea presei italiene faŃă de
guvernul Averescu.
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e

- Relatări privitoare la articolul intitulat „SituaŃia română”, publicat în
revista „Critica fascistă” de Oscar Randi.

rE
xte

rn

- Extras din ziarul „La Borca” din Milano, privitor la comentariile presei
americane cu ocazia vizitei lui Mihail Manoilescu în Italia pentru a
contracta un împrumut.
- Extrase din presa italiană cu privire la vizita lui Averescu în Italia.
- Textul declaraŃiilor lui Averescu şi Mussolini cu privire la relaŃiile
italo-române (din ziarul „L’Italie”, 18 septembrie 1926).

ilo

- Comentarii ale presei italiene referitoare la „Tratatul de prietenie
italo-român”.

1926

fac

er

VOLUMUL 25
1926 (octombrie – decembrie)

- Relatări cu privire la cea de-a patra aniversare a „marşului asupra
Romei”.

iA

- Extrase din presa italiană şi comentarii asupra evenimentelor din
România.

ulu

- Rapoarte de presă referitoare la politica internă şi externă a Italiei.

ste
r

- Articole din presa italiană, în traducere, cu privire la relaŃiile Italiei cu
România şi cu alte state.
- InformaŃii privitoare la misiunea ducelui de Spoleto şi a mareşalului
Bedoglio în România, ca răspuns la vizita generalului Averescu în
Italia.

ini

- Politica guvernului italian faŃă de statele din Balcani, pactul de
prietenie italo-albanez.

aM

- Criza politică italo-iugoslavă şi comentarii referitoare la pactul de
prietenie italo-albanez (rapoarte de presă).

Ar

hiv

- Demisia lui Nincici, ministrul de externe al Iugoslaviei şi raporturile
italo-iugoslave.

- Încheierea pactului de arbitraj italo-german şi comentariile presei
italiene.
- Masări de trupe franceze la frontiera cu Italia şi politica de ostilitate
a FranŃei faŃă de guvernul fascist italian.

23/91

NESECRET

- Rapoarte de presă referitoare la articolele apărute în ziarele italiene
privind diferite evenimente politice din România.

rE
xte

1927

rn

e

VOLUMUL 26
1927 – 1931

- Textul circularei adresată prefecŃilor de către şeful guvernului italian
şi ministrul de interne referitoare la normele şi împuternicirile de care
dispun pentru exercitarea funcŃiilor lor (rapoarte ale presei).
- Comentarii cu privire la eventualitatea întâlnirii Briand – Mussolini.

ilo

- Rezumate ale articolelor din presa italiană cu privire la politica
externă a Italiei.

er

- RelaŃiile italo-ungare şi eventualitatea vizitei lui Bethlen la Roma.

fac

- Comentarii apărute în „Il Giornalle d’Italia” asupra rolului Micii
ÎnŃelegeri.
- Raport de presă referitor la politica internă şi externă a guvernului
italian (6 februarie 1929).

1930

- ConferinŃa de la Londra în vederea încheierii unui acord între Anglia,
FranŃa, Statele Unite, Japonia şi Italia în scopul „stăvilirii înarmărilor
navale” (raport de presă, 15 ianuarie 1930).

1931

- Comentariile presei fasciste italiene cu privire la „reuniunea de la
Geneva a Marilor Puteri” (raport de presă, Londra, 24 ianuarie 1931).

ste
r

ulu

iA

1929

VOLUMUL 27
1932 – 1936

aM

ini

- Rapoarte de presă din Roma cuprinzând „ştiri politice, economice şi
culturale apărute în ziarele italiene asupra României”, precum şi alte
evenimente politice externe.

hiv

1932

Ar

1933

- DeclaraŃiile făcute presei de N. Titulescu, cu privire la imposibilitatea
formării unui guvern de „coaliŃie naŃională” (din ziarul „L’Italie”, 11
iunie 1932).
- „Italia şi revizuirea tratatelor” (din ziarul „Le Temps”, 18 iulie).
- Comentariile ziarului elveŃian „Der Band” asupra politicii externe a
Italiei.
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e

- Raport din Roma intitulat „Italia şi conferinŃa dezarmării” (4 mai
1933).
- DeclaraŃiile lui Laval, ministrul Afacerilor Externe al FranŃei, cu
privire la relaŃiile FranŃei cu Italia şi Germania (comentarii ale presei
italiene).

1936

- Comentarii ale presei străine (belgiene, cehoslovace, engleze,
franceze, italiene şi ungare) asupra discursului lui Mussolini Ńinut la
Milano, privind situaŃia internaŃională şi în special revendicările
ungare (extrase şi tăieturi din presă).

rE
xte

rn

1934

ilo

- Atitudinea guvernului şi a politicienilor români faŃă de discursul
revizionist al lui Mussolini (extrase şi tăieturi din presă).

er

- InformaŃii telegrafice de presă „AgenŃia Rador” privitoare la discursul
lui Mussolini.

- Comentariile presei fasciste italiene cu privire la convorbirile de la
Milano dintre Rustu Aras şi Ciano; relaŃiile italo-turce.

iA

1937

fac

VOLUMUL 28
februarie 1937 – iunie 1938

ulu

- Vizita lui Mussolini în Libia (din ziarul „Le Temps”).

ste
r

- Vizita lui Ciano la Belgrad şi semnarea acordului italo-iugoslav („Le
Temps”, 27 martie 1937).
- Rapoarte de presă din Roma referitoare la politica externă a Italiei.
- Atitudinea presei italiene faŃă de situaŃia politică din România.
- Rapoarte săptămânale din Roma cu privire la politica externă a
Italiei.

ini

1938

Ar

hiv

aM

- Întrevederea de la Berchtesgaden dintre cancelarii Germaniei şi
Austriei; comentariile presei italiene privitoare la relaŃiile germanoaustriece (rapoarte din Roma).
- Atitudinea presei italiene faŃă de anexarea Austriei la Germania
(rapoarte săptămânale din Roma).
- Relatări cu privire la discursul lui Mussolini, Ńinut în şedinŃa Senatului
la 30 martie 1938, asupra pregătirii militare italiene.
- Buletine de presă relative la poziŃia presei italiene faŃă de întrunirea
Consiliului Micii ÎnŃelegeri de la Sinaia.
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e

- Buletine de presă referitoare la articolele apărute în presa italiană
asupra politicii externe a Italiei.

rn

- Tratativele italo-franceze şi „problema SudeŃilor” (buletine de presă)

rE
xte

- Atitudinea presei italiene în „chestiunea cehoslovacă” (buletine de
presă).
- Relatări ale presei italiene cu privire la războiul civil din Spania.

- Comentarii asupra discursului lui Mussolini Ńinut la Genova, cu
privire la situaŃia internaŃională (buletine de presă).

er

ilo

- DeclaraŃiile lui Chamberlain în Camera Comunelor cu privire la
acordul italo-englez (comentarii ale presei italiene).

- Buletine întocmite de serviciul de presă de pe lângă legaŃia română
din Roma, cu privire la:

iA

1938

fac

VOLUMUL 29
1938 (iulie – decembrie)

ulu

- Comentariile presei italiene referitoare la nota adresată de Franco
guvernului englez, asupra bombardamentelor navelor engleze.
- Evenimentele din Cehoslovacia văzute de presa italiană.

ste
r

- Conflictul germano-cehoslovac; acordul de la München şi
„intervenŃia” lui Mussolini.
- RelaŃiile italo-engleze şi italo-franceze.

ini

- „Chestiunea spaniolă” şi relaŃiile italo-engleze.
- Atitudinea Italiei faŃă de conflictul ungaro-cehoslovac.

aM

- Vizita lui Ribbentrop la Roma şi colaborarea italo-germană.

Ar

hiv

- „Arbitrajul” de la Viena în vederea „reglementării” conflictului ungarocehoslovac.
- Discursul lui Hitler la Weimar cu privire la „solidaritatea germanoitaliană”.

- Intrarea în vigoare a acordului italo-englez; recunoaşterea „imperiuli
italian” de către Anglia.
- Discursul lui Ciano cu privire la politica externă a Italiei.
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VOLUMUL 30
1939 (ianuarie – mai)
1939

rE
xte

- RelaŃiile italo-franceze şi revendicările italiene.

rn

- Vizita lui Ciano la Budapesta şi relaŃiile italo-ungare.

e

- Revendicările teritoriale ale Italiei şi atitudinea Germaniei.

- Buletine ale Serviciului de presă de pe lângă legaŃia română din
Roma cu privire la:

er

ilo

- Vizita lui Chamberlain şi Halifax la Roma şi revendicările italiene;
relaŃiile italo-engleze.

fac

- Vizita lui Ciano, ministrul Afacerilor Externe italian în Iugoslavia şi
relaŃiile italo-iugoslave.
- Comentarii ale presei italiene cu privire la desfăşurarea operaŃiunilor
militare în Spania.

iA

- Atitudinea presei italiene cu privire la desfăşurarea operaŃiunilor
militare în Spania.

ulu

- Atitudinea presei italiene faŃă de discursul Ńinut de Hitler în
Reichstag cu privire la situaŃia internaŃională şi relaŃiile germanoitaliene.

ste
r

- Ecoul produs în Italia de declaraŃiile lui Roosvelt asupra politicii
externe americane.

ini

- PoziŃia Italiei faŃă de alianŃa anglo-franceză şi declaraŃiile lui
Chamberlain, referitoare la „solidaritatea” politico-militară a acestora.

aM

- Vizita lui Ciano, ministrul Afacerilor Externe italian, la Varşovia şi
relaŃiile italo-poloneze.

Ar

hiv

- Comentariile presei italiene cu privire la evenimentele din
Cehoslovacia; „protectoratul” german asupra Boemiei, Moraviei şi
Slovaciei.
- Discursul lui Mussolini cu ocazia aniversării „fasciilor”; revendicările
italiene şi sprijinul german.
- Întrevederea dintre Ciano, ministrul Afacerilor Externe italian şi
Marcovici, ministrul Afacerilor Externe iugoslav, de la VeneŃia; relaŃiile
italo-iugoslave.
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rn

e

- Vizita lui Ciano, ministrul Afacerilor Externe al Italiei la Berlin şi
semnarea tratatului de „alianŃă” politică şi militară italo-german.

rE
xte

VOLUMUL 31
1 iunie 1939 – august 1940

Buletine de presă ale serviciului de presă de pe lângă legaŃia română
din Roma, extrase şi tăieturi din presă cu privire la:
1939

- Negocierile anglo-sovietice şi „garanŃia” statelor baltice.

ilo

- Reîntoarcerea legionarilor italieni care au luptat în Spania şi relaŃiile
italo-spaniole.

- Extrase din presa italiană referitoare la conferinŃa de la Belgrad a
ÎnŃelegerii Balcanice.

fac

1940

er

- Comentarii de presă cu privire la vizita lui Gafencu, ministrul de
externe, la Ankara şi politica ÎnŃelegerii Balcanice.

iA

- DeclaraŃia de război făcută Angliei şi FranŃei de către Italia (din
ziarul „Universul”).

ulu

- Atitudinea Germaniei şi Ungariei faŃă de intrarea Italiei în război;
declaraŃia de „solidarizare” cu guvernul italian.

ste
r

- Tăieturi şi traduceri din presa italiană cu privire la politica externă a
Italiei şi relaŃiile cu alte state.
- Articole din presa italiană cu privire la evenimentele politice din
România.

ini

- Vizita lui Gigurtu şi Manoilescu la Roma şi comentariile presei
italiene (tăieturi din presă).

aM

- Ecoul produs în cercurile politice italiene de „sentinŃa arbitrară” de la
Viena.

Ar

hiv

- Tăieturi din presa italiană şi comentarii cu privire la „arbitrajul” de la
Viena din 30 august 1940.

1940

VOLUMUL 32
1940 (septembrie – noiembrie)
- Extrase şi tăieturi din presa fascistă italiană cu privire la politica
externă a Italiei şi relaŃiile cu alte state.
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e

- Atitudinea presei fasciste faŃă de „arbitrajul” de la Viena (tăieturi din
presă).

rE
xte

rn

- Tăieturi din presa fascistă italiană cu privire la vizita lui I. Antonescu
şi Sturdza, ministrul de externe la Roma; comentarii asupra situaŃiei
politice din România.
- Rapoarte ale Serviciului de presă din Roma cu privire la politica
internă şi externă a Italiei.

ilo

VOLUMUL 33
15 noiembrie 1940 – octombrie 1944

- Comunicate ale „AgenŃiei Stefani” şi tăieturi din presa italiană cu
privire la vizita lui Ion Antonescu la Roma.

1941

- Rapoarte de presă din Roma cu privire la politica externă a Italiei
faŃă de evenimentele internaŃionale.

fac

er

1940

iA

- Buletine de presă ale Serviciului de presă de pe lângă legaŃia
română din Roma şi rapoarte referitoare la desfăşurarea operaŃiunilor
militare pe frontul antisovietic.

ulu

- Relatări apărute în presa italiană cu privire la situaŃia din România
(rapoarte Roma).

- Rapoarte de presă din Roma şi extrase referitoare la ştirile apărute
în presa italiană privind situaŃia politică din România.

ini

1941

ste
r

VOLUMUL 34
noiembrie 1941 – august 1942

aM

- Comentarii ale presei italiene cu privire la operaŃiunile trupelor
antonesciene pe frontul sovietic.

hiv

- „Continuitatea Daco-Romană în CarpaŃii Meridionali”, articol apărut
în revista „Storia e Cultura”.

Ar

1942

- Relatări cu privire la reînnoirea pactului anti-comintern şi atitudinea
presei italiene (raport Roma, 17 decembrie).

- Articole apărute în presa italiană referitoare la situaŃia politică din
România (rapoarte din Roma).
- Comentarii cu privire la vizita lui Ciano, ministrul de externe, la
Budapesta; relaŃiile italo-ungare.
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e

- Extrase din presa italiană şi rapoarte privitoare la vizita lui
Antonescu la Berlin şi întrevederile cu Hitler, Ribbentrop şi Goering.

rE
xte

- Vizita unor ziarişti italieni în România (raport Roma).

rn

- „Italia şi România în gândirea şi scrierile lui M. Antonescu” (articol
din „Giornalledi Sicilia”, 24 mai 1942).

VOLUMUL 35
septembrie 1942 – 5 iulie 1943

- Rapoarte de presă privitoare la articolele apărute în presa italiană
cu relatări asupra situaŃiei din România.

ilo

1942

er

- Rapoarte din Roma şi Milano însoŃite de tăieturi din presă referitoare
la „contribuŃia” armatelor antonesciene pe frontul antisovietic.

fac

- Presa italiană despre „aniversarea regimului antonescian” (rapoarte
din Roma).

- Rapoarte din Roma însoŃite de extrase din presa italiană cu privire
la situaŃia politică şi economică a României.

ulu

1943

iA

- Vizita unor miniştri şi scriitori români în Italia în frunte cu Liviu
Rebreanu (comentarii ale presei italiene).

ste
r

- SituaŃia internă a Italiei şi evenimentele internaŃionale (raport
Roma).
- Textul interviului acordat de Ion Antonescu publicistului italian
Lamberti Sarrentino, cu privire la situaŃia internă şi externă a
României.

hiv

aM

ini

- Un număr de 11 ziare diferite conŃinând articole referitoare la politica
externă a guvernului italian, precum şi situaŃia politică din România;
vizita lui Mihai Antonescu la Roma.

Ar

1943

VOLUMUL 36
iulie 1943 – iulie 1944

- Tăieturi din presa italiană privitoare la situaŃia internă şi
internaŃională
a
Italiei;
mersul
operaŃiunilor
militare
şi
bombardamentele engleze asupra Italiei.
- Tăieturi din ziarul „Uj magyarorszag” privitoare la relaŃiile italoungare.
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- Articole apărute în revista italiană „Pro Familia” cu privire la
Transilvania.

e

1944

rn

- Extrase şi tăieturi din ziarul „Corriere della Sera” cu privire la
evenimentele care au dus la căderea fascismului şi capitularea Italiei.

rE
xte

- Câteva exemplare şi tăieturi din presa italiană referitoare la politica
externă a Italiei; comentarii asupra situaŃiei din România (înainte de
23 august 1944).
POLITICA INTERNĂ

- Rapoarte, extrase din presă şi telegrame din Roma cu privire la
situaŃia internă a Italiei.

er

1920

ilo

VOLUMUL 37
1920 - 1922

fac

- ManifestaŃii antiguvernamentale şi antipatronale; ocuparea fabricilor
şi uzinelor de către muncitorii italieni (rapoarte şi telegrame Roma).

- Textul discursului lui Giolitti, preşedintele Consiliului, asupra situaŃiei
politice interne a Italiei (extras în traducere franceză, din ziarul „Il
Tempo”, 3 februarie).

ulu

1921

iA

- Rezultatul alegerilor administrative la Roma (raport din Roma însoŃit
de tăieturi din presă).

ste
r

- Relatări cu privire la partidul socialist italian şi atitudinea
comuniştilor italieni faŃă de situaŃia politică internă (extrase din presa
italiană).

ini

- Activitatea partidelor politice din Italia în vederea alegerilor
legislative; rezultatul alegerilor (rapoarte din Roma).

aM

- Comentarii referitoare la lucrările Congresului socialist Ńinut la
Milano şi a Congresului partidului popular de la VeneŃia (rapoarte din
Roma).

Ar

hiv

1922

- InformaŃii cu privire la mişcarea socialistă italiană (rapoarte din
Roma).
- Relatări asupra izbucnirii „crizei ministeriale” din Italia (rapoarte din
Roma însoŃite de extrase din presă).

- Comentarii privitoare la lucrările Congresului ConfederaŃiei Generale
a Muncii, Ńinut la Geneva (raport din Roma, 10 iulie 1922).
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e

- Căderea guvernului Facto; atitudinea coaliŃiei populare şi a celei
fasciste (rapoarte din Roma).

rE
xte

rn

- Textul declaraŃiilor lui Mussolini, preşedintele Consiliului, în
Parlamentul italian privind „programul de reconstrucŃie naŃională”
(textul publicat în ziarele „La Tribuna” şi „L’Italie”, 17 noiembrie 1922).
- Expunerea făcută în Parlament de ministrul tezaurului, Tangorra
asupra situaŃiei economice şi financiare a Italiei (extras din presă).

- Buletin cu privire la situaŃia şomajului în Italia (buletin tipărit la
Roma, 23 pagini).

er

1923

ilo

VOLUMUL 38
1923 (ianuarie – aprilie)

fac

- „Reforme” întreprinse de guvernul fascist italian; concedieri în
rândurile personalului administrativ (rapoarte şi extrase din presă).
- Raport în legătură cu decretul privitor la stabilirea străinilor în Italia.

iA

- AlocaŃii în bugetul italian pentru reorganizarea serviciului Căilor
Ferate (raport din Roma însoŃit de tăieturi din presă).

ulu

- Întrunirea „Marelui consiliu fascist” italian; activitatea fascismului
italian în străinătate (rapoarte din Roma, extrase şi traduceri din
presă).

ste
r

- Extras din ziarul „Il Messaggero” cu privire la reorganizarea miliŃiei
naŃionale.

ini

- Măsuri fasciste îndreptate împotriva elementelor comuniste;
arestarea directorului ziarului „Aventi”, acuzat de „propagandă”
revoluŃionară (raport din Roma, 19 martie).

aM

- Textul discursului Ńinut la Milano de M. Bianchi, subsecretar de stat,
cu privire la istoricul fascismului italian (raport din Roma, 27 martie
1923).

- Relatări asupra polemicilor dintre presa italiană şi străină privind
criticile aduse teoriilor fasciste italiene (extrase şi tăieturi din presă).

Ar

hiv

- DesfiinŃarea CurŃii de casaŃie din FlorenŃa, Napoli, Palermo şi
Torino.
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- Broşuri cuprinzând reguli de funcŃionare, disciplină şi delicte în
serviciu ale „MiliŃiei voluntare” pentru siguranŃa naŃională” (3 broşuri
tipărite la Milano).

rE
xte

1923

rn

e

VOLUMUL 39
1923 (mai – decembrie)

- Textul discursului Ńinut de Alberto de Stefani, ministrul de finanŃe, cu
privire la „opera financiară a guvernului fascist” (textul publicat în
broşură, 13 mai 1923).

ilo

- Relatări privitoare la divergenŃele dintre partidele liberal şi fascist şi
nemulŃumirile manifestate în cadrul partidului fascist (rapoarte din
Roma însoŃite de tăieturi din presă).

er

- Textul declaraŃiilor lui Mussolini în Senatul italian cu privire la
situaŃia politică internă a Italiei (tăieturi din presă).

fac

- Măsuri adoptate de Consiliul de Miniştri împotriva „abuzurilor” presei
italiene (extrase şi tăieturi din presă).

iA

- DiscuŃii în Cameră cu privire la reforma electorală; discursul lui
Mussolini (textul discursului publicat în ziarul „L’Italie”, 17 iulie 1923).

ulu

- Relatări privitoare la călătoria lui Mussolini la Milano, Torino,
Bologna şi alte oraşe italiene pentru comemorarea venirii la putere a
fascismului; textele discursurilor lui Mussolini (extrase şi tăieturi din
presă).

ste
r

- Atitudinea diferitelor partide politice faŃă de fascismul italian şi
politica fascistă a lui Mussolini (rapoarte din Roma).

ini

- Închiderea sesiunii legislative a Senatului şi a Camerei; „renunŃarea”
de către Mussolini la prorogarea deplinelor puteri (din ziarul „L’Italie,
11 decembrie 1923).

- Textul declaraŃiilor lui Mussolini privind relaŃiile dintre corporaŃiile
fasciste şi confederaŃiile industriale (extrase şi tăieturi din ziarele „Il
Messaggero” şi „L’Italie”).

Ar

hiv

aM

- ManifestaŃii studenŃeşti împotriva „reformei” învăŃământului; măsuri
luate de guvern pentru a „potoli agitaŃiile studenŃeşti” (rapoarte şi
extrase din presă).
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- Aprobarea de către Consiliul de Miniştri italian a unor reforme
privind „impozitele directe” (extrase din ziarul „Il Messaggero”).

rE
xte

1924

rn

e

VOLUMUL 40
ianuarie 1924 – iunie 1925

- Atitudinea „partidelor socialiste” (unitar şi maximalist) în privinŃa
alegerilor; publicarea listelor cu candidaŃii în alegeri (rapoarte din
Roma).
- Textul discursurilor Ńinute de Alberto de Stefani, ministrul de finanŃe,
cu privire la „realizările” regimului fascist.

er

ilo

- Textul discursului lui Mussolini Ńinut la adunarea „CorporaŃiunilor”
fasciste, cu privire la „apărarea” drepturilor de muncă (extras din
ziarul „Il Messaggero”, 23 mai 1924).

fac

- Relatări cu privire la deschiderea Parlamentului italian şi a noilor
reforme „necesare” susŃinerii ordinii interne (din ziarul „L’Italio”, 25-26
mai 1924).

iA

- Critica adusă de ziarele de opoziŃie măsurilor fasciste îndreptate
împotriva libertăŃii presei (rapoarte din Roma, însoŃite de tăieturi din
presă).

ulu

- SituaŃia guvernului Mussolini şi nemulŃumirea opiniei publice italiene
faŃă de măsurile fasciste ale guvernului (raport din Roma, 22 iulie
1924).

ste
r

- Atitudinea presei străine faŃă de situaŃia internă a Italiei şi a
măsurilor luate de guvernul Mussolini (rapoarte din Roma).

ini

- Textul discursului lui Mussolini în faŃa „Marelui Consiliu fascist” cu
privire la situaŃia internă a Italiei (textul în ziarul „L’Italie”, 24 iulie
1924).

aM

- Relatări cu privire la lucrările Congresului partidului liberal Ńinut la
Livorno (rapoarte şi extrase din presă).

Ar

hiv

1925

- „SituaŃia politică în Italia; frământările opoziŃiei şi uneltirile partidului
popular (catolic)” (raport din Roma, 30 ianuarie 1925).
- Rapoarte din Roma şi extrase din presă cu privire la situaŃia internă
a Italiei.
- Proiectul de lege privitor la „licenŃierea din serviciu a celor ce nu
prezintă garanŃie de îndeplinire fidelă a datoriilor” (rapoarte din Roma,
însoŃite de textul proiectului de lege).
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1925

rn

e

VOLUMUL 41
iulie 1925 – octombrie 1926
- Rapoarte şi extrase din presă cu privire la situaŃia internă a Italiei.

rE
xte

- Relatări cu privire la manifestările opoziŃiei în parlamentul italian
împotriva politicii guvernului Mussolini (rapoarte din Roma).
- ManifestaŃii ostile guvernului; descoperirea unui complet împotriva
lui Mussolini (telegrame şi rapoarte din Roma).
- Rapoarte din Roma şi extrase din presă cu privire la situaŃia internă
şi atitudinea diferitelor partide politice faŃă de guvernul Mussolini.

ilo

1926

er

- Regulament privitor la dispoziŃiile asupra presei periodice (textul
regulamentului însoŃit de comentarii ale „AgenŃiei Stefani”).

fac

- Textul discursului lui Mussolini referitor la lupta contra „corupŃiei”
regimului parlamentar (din ziarul „L’Italie”, 30 martie 1926).

iA

- Raport din Roma cu privire la politica fascistă faŃă de sindicatele
muncitoreşti (Roma, 8 mai 1926).

ulu

- Extrase şi tăieturi din presă cu privire la atentatul contra lui
Mussolini şi reformele efectuate în rândurile „miliŃiei voluntare
fasciste”.

- SituaŃia internă a partidului fascist; măsuri de reorganizare (rapoarte
din Roma).

aM

1927

- Atitudinea presei străine faŃă de măsurile fasciste întreprinse de
guvernul Mussolini; reorganizarea partidului fascist şi înfiinŃarea
pedepsei cu moartea contra celor ce „atentează” la viaŃa
conducătorilor statului (rapoarte şi extrase din presă).

ini

1926

ste
r

VOLUMUL 42
noiembrie 1926 – decembrie 1928

Ar

hiv

- Textul noului Statut al muncii, publicat în ziarul „L’Italie” din 28
aprilie 1927).

1928

- Articole publicate de ziarul „Times” referitoare la situaŃia internă a
statului fascist italian (tăieturi din presă).
- Relatări privitoare la atentatul de la Milano împotriva lui Mussolini
(raport din Roma, 16 aprilie 1928).
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rn

- Rapoarte referitoare la situaŃia internă; şomajul în Italia.

e

- DivergenŃe în cadrul guvernului italian; remanieri ministeriale
(rapoarte din Roma).

rE
xte

- Atitudinea Vaticanului faŃă de măsurile luate de „Marele Consiliu
fascist” pentru „reglementarea” situaŃiei interne (raport din Roma).
- Relatări privitoare la organizarea şi atribuŃiile „Marelui Consiliu
fascist” (rapoarte din Roma).

- Rapoarte din Roma, telegrame şi extrase din presă cu privire la
politica internă a Italiei.

er

1929

ilo

VOLUMUL 43
1929 – 1933

fac

- „Reforma parlamentară în Italia şi regimul Statului corporatist”
(raport, 16 februarie 1929).

iA

- Plebiscitul din 24 martie 1929 pentru alegerea deputaŃilor fascişti
(extrase din presă).

- Rapoarte din Roma cu privire la educaŃia fascistă a tineretului
italian.

ste
r

1930

ulu

- Remanieri ministeriale în guvernul Mussolini şi transformări în
rândurile „Marelui Consiliu fascist” (rapoarte şi extrase din presă).

- Extras din ziarul „La Tribune” referitor la reducerea salariilor
funcŃionarilor publici.
- Remanieri ministeriale în guvernul Mussolini şi cauzele acestora;
lista membrilor guvernului (rapoarte, tăieturi din presă şi buletine).

ini

1932

aM

- Articolul lui Mussolini publicat în ziarul „Il Piccolo” din 5 august 1932,
cu privire la doctrina politică şi socială a fascismului.

Ar

hiv

- Rapoarte, tăieturi din presă şi extrase referitoare la a 10-a
aniversare a regimului fascist în Italia; textele discursurilor Ńinute cu
această ocazie la Torino, Milano şi în alte oraşe.
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rn

e

VOLUMUL 44
1933 – 1937
- Rapoarte, buletine şi extrase cu privire la situaŃia internă a Italiei;
schimbări ministeriale.

1934

- Raport întocmit de Grigore Bilciurescu, secretar de legaŃie, intitulat
„Fascism şi naŃional-socialism” (13 pagini).

1935

- Rapoarte din Roma cu privire la remanierea guvernului fascist
italian.

1936

- Rapoarte cu privire la discursurile lui Mussolini la adunarea
naŃională a corporaŃiilor şi la aniversarea „fundaŃiei fasciilor” asupra
politicii economice a Italiei (rapoarte însoŃite de textul discursurilor).

er

ilo

rE
xte

1933

1937

fac

- Rapoarte lunare cu privire la situaŃia internă şi economico-financiară
a Italiei.
- Tăieturi din presă cuprinzând hotărârile luate de „Marele Consiliu
fascist” pentru „reglementarea” situaŃiei interne.

iA

- Rapoarte din Roma cu privire la situaŃia politică internă şi
economico-financiară a Italiei.

ulu

- Textul discursului lui Mussolini la „Adunarea generală a corporaŃiilor”
cu privire la situaŃia internă a Italiei (ziarul „L’Italie”, 18 mai 1937.

- Telegrame din Roma şi rapoarte referitoare la remanierile
ministeriale din guvernul Mussolini; comentarii ale presei italiene.

aM

1939

- Raport din Roma cu privire la „doctrina politică şi socială a
fascismului”, însoŃit de statutul partidului naŃional-fascist.

ini

1938

ste
r

VOLUMUL 45
aprilie 1938 – septembrie 1943

1940–1942 - Rapoarte şi telegrame referitoare la situaŃia politică internă a Italiei.

Ar

hiv

1943

- Comentarii ale presei italiene şi străine cu privire la remanierile
guvernului fascist italian (tăieturi din presă).
- Lista membrilor guvernului italian, a membrilor „Marelui Consiliu
fascist”, miniştrii de stat şi ai Academiei italiene.
- Rapoarte şi extrase din presă cu privire la situaŃia internă a Italiei;
căderea guvernului Mussolini şi formarea guvernului Badoglio.
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- Rapoarte şi tăieturi din presa italiană şi străină cu privire la situaŃia
internă a Italiei.

rE
xte

1943

rn

e

VOLUMUL 46
octombrie 1943 – august 1944

- Comunicate ale AgenŃiei Reuters privitoare la componenŃa
guvernului Badoglio şi măsurile luate împotriva fasciştilor italieni.
- Textul manifestului – program al Congresului partidului republican
fascist (extras din presă).
- Condamnarea la moarte a lui Ciano şi a celorlalŃi membri ai
Consiliului fascist („Universul”).

ilo

1944

er

- Anularea, de către guvernul Badoglio, a tuturor legilor fasciste.

fac

- Rapoarte privitoare la situaŃia „Italiei republicane fasciste”.
- SituaŃia politică din Italia; greva generală a muncitorilor din nordul
Italiei (rapoarte din Milano însoŃite de tăieturi din presă)

iA

- SituaŃia politică din „Italia de Sud” (raport din Roma, 21 aprilie
1944).

ulu

- Dare de seamă întocmită de Serviciul de presă asupra activităŃii
regimului fascist republican (text în limba italiană).

VOLUMUL 47
1924 - 1931

PROBLEME ECONOMICE

- Extras din ziarul „Il Messaggero” din 14 noiembrie 1924, cu privire
la titlurile străine şi măsurile pentru apărarea capitalului italian.

aM

1924

ini

ste
r

- Note ale Serviciului român de presă şi propagandă din VeneŃia
privitoare la evenimentele din „Italia republicană fascistă”.

Ar

hiv

1926

1927

- Rapoarte şi extrase din presă referitoare la situaŃia economică şi
financiară a Italiei.

- RelaŃii privitoare la împrumuturile efectuate de guvernul fascist şi
stabilizarea lirei italiene (rapoarte şi extrase din presă).
- Textul discursului lui Giuseppe Volpi, ministrul de finanŃe, cu privire
la reforma monetară italiană.
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- Suprimarea cursului forŃat şi conversia în aur a lirei italiene (textul
discursului ministrului de finanŃe, Volpi, publicat la Roma, 55 pagini).

e

1928

- „SituaŃia critică a băncilor catolice” (raport din Roma, 19 ianuarie
1929).

rE
xte

1929

rn

- Rapoarte şi extrase din presa italiană privitoare la programul
financiar al guvernului italian.

- Rapoarte din Roma însoŃite de tăieturi din presă cu privire la politica
economică a Italiei.
- Măsuri economice şi financiare în vederea redresării economice şi
financiare a Italiei.

ilo

1930

- Rapoarte cu privire la situaŃia economică şi măsurile economice şi
financiare luate de guvernul italian; constituirea „Institutului mobiliar
financiar”.

fac

1931

er

- Rapoarte din Roma însoŃite de extrase de presă cu privire la situaŃia
economică a Italiei.

1932

ulu

iA

VOLUMUL 48
1932 – 1935

- Rapoarte din Roma cu privire la situaŃia economică şi financiară a
Italiei.

- Rapoarte din Roma şi tăieturi din presă cu privire la situaŃia
economică şi financiară a Italiei pe anul 1934.

aM

1934

- Rapoarte privitoare la relaŃiile economice ale Italiei cu alte state;
„stabilitatea” lirei italiene în raport cu devalorizarea dolarului
american.

ini

1933

ste
r

- Textul discursului lui Antonio Mosconi, ministrul de finanŃe, asupra
situaŃiei financiare a Italiei (din ziarul „L’Italia”, 12 mai 1932).

Ar

hiv

1935

1936

- Rapoarte din Roma cu privire la situaŃia economică şi financiară a
Italiei pe anul 1935.
VOLUMUL 49
1936 – 1939
- Rapoarte din Roma cu privire la situaŃia economică şi financiară a
Italiei pe anul 1936.
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e

- Rapoarte referitoare la situaŃia Băncii Italiei; rezerva metalică a
Italiei.

rE
xte

rn

- Relatări cu privire la discursul lui Mussolini, la Adunarea NaŃională a
CorporaŃiilor, asupra noii orientări politice şi economice a Italiei
(raport Roma, 24 martie 1936).
- Reluarea relaŃiilor comerciale normale între Italia, Cehoslovacia,
Grecia şi alte state (raport, 20 august 1936).
- Rapoarte lunare din Roma cu privire la situaŃia economică şi
financiară a Italiei.

1939

- Relatări privitoare la punerea în valoare a solului şi subsolului
Albaniei cu „ajutorul” italian (raport din Tirana, 22 octombrie 1939).

er

ilo

1937

POLITICA MILITARĂ

fac

VOLUMUL 50
1924 – 1944

- Rapoarte din Roma însoŃite de extrase din presă cu privire la
reorganizarea „MiliŃiei voluntare” şi încadrarea ei în armată (SiguranŃa
NaŃională).

1934

- Raport din Viena referitor la aprovizionările Italiei cu alimente pentru
război din Austria.

1936

- Rapoarte din Roma cu privire la pregătirile militare ale Italiei;
acordarea unor credite extraordinare pentru înzestrarea armatei.

ste
r

ulu

iA

1924

- Textul discursului Ńinut de Mussolini la Avelin asupra pregătirii
militare a Italiei.

- Hotărârea Italiei de a construi cuirasate de 35.000 tone.

aM

1938

- Manevre militare în Sicilia; mobilizarea flotei italiene (telegrame din
Roma).

ini

1937

- Raport din Tirana intitulat „Constatări ale ataşatului militar asupra
materialului de război întrebuinŃat în Italia (16 iulie 1938).

Ar

hiv

1939

- Încorporarea trupelor albaneze în armata italiană (raport din Tirana,
24 iulie 1939).
- Rapoarte din Roma cu privire la pregătirile pentru înzestrarea
armatei.
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- „Formarea armatei republicane naŃionale italiene” (raport din Milano,
15 noiembrie 1943).

1944

- Note şi rapoarte cu privire la capitularea armatei italiene.

rn

e

1943

rE
xte

- SituaŃia militară a Italiei; armata terestră din metropolă şi colonii
(lucrare documentară, nesemnată, cuprinzând schiŃe şi fotografii, 100
pagini).
PROBLEME CULTURALE

ilo

VOLUMUL 51
1922 - 1944

- Aniversarea a 700 de ani de la înfiinŃarea UniversităŃii din Padova;
programul manifestărilor, publicat în broşură (comentarii din „Gazette
de Venezia”).

1929

- Tăieturi din presă cu privire la înfiinŃarea „Academiei regale” (din
ziarul „Le Temps”).

1943

- Textul conferinŃei Ńinută de profesorul universitar Sever Pop cu
privire la „Romanitatea orientală”

iA

fac

er

1922

ulu

MANDATE ŞI COLONII
1926 – 1943

- Textele unor decrete-legi cu privire la măsurile de politică colonială
ale guvernului italian; anexarea unor teritorii.

1927

- Relatări privitoare la eventualitatea unui mandat italian în Palestina
şi Mesopotamia.

ini

ste
r

1926

aM

- Textul articolului apărut în revista „Il Legionario” referitor la
pretenŃiile Italiei în chestiunea mandatelor.

Ar

hiv

1934

1925

- Vizita regelui Italiei în Somalia „italiană” (raport din Cairo, 30
noiembrie 1934).
MINORITĂłI
decembrie 1925 – iunie 1926

- Relatări cu privire la campania presei austriece şi germane
împotriva politicii guvernului italian faŃă de populaŃia germană din
Alta-Adige.
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- ManifestaŃii la Berlin şi în alte oraşe germane contra politicii italiene
faŃă de minoritatea germană din Trentino (rapoarte din Roma).

e

1926

- Telegrame, rapoarte şi extrase din presă referitoare la tratamentul
minorităŃii germane din Tirolul de Sud.

rE
xte

1928

rn

- Rapoarte însoŃite de extrase din presă cu privire la diferendul italogerman în chestiunea Adigelui de Sus.

er

VOLUMUL 52
iulie 1928 – 1939

ilo

- Extrase din presa vieneză cu privire la aplanarea incidentului
austro-italian în chestiunea Tirolului de Sud.

- Extrase şi tăieturi din presa austriacă cu privire la convenŃia italoaustriacă pentru reglementarea intereselor minoritare în Tirolul de
Sud.

1931

- Textul memorandumului întocmit de Liga apărării naŃionale a
minorităŃii iugoslave din Cleveland (SUA) cu privire la protejarea
minorităŃii iugoslave din Italia (text în limba engleză).

1934

- Raport din Belgrad intitulat „Chestiunea minorităŃilor iugoslave din
Italia şi a celor italiene din DalmaŃia” (15 februarie 1934).

1936

- Rapoarte din Belgrad cu privire la tratamentul minorităŃii iugoslave
din Italia.

1939

- Relatări privitoare la încheierea unui acord italo-german pentru
mutarea populaŃiei germane din Tirolul italian în Germania
(„Universul”, 7 iulie 1939).
MONARHIE
1923 – 1944

aM

ini

ste
r

ulu

iA

fac

1928

Ar

hiv

- Rapoarte, telegrame şi extrase din presă referitoare la familia
regală (logodne, căsătorii, vizite, decese etc.)

1931-1937

VOLUMUL 53
1922 – 1944
- Rapoarte din Roma, telegrame şi extrase din presă referitoare la
familia princiară (logodne, căsătorii, botezuri şi altele).
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- Comentarii şi extrase din presă cu privire la abdicarea regelui Victor
Emanuel şi a prinŃului moştenitor Umberto.

rE
xte

MIŞCAREA MUNCITOREASCĂ
1924 – 1943

rn

e

1943

- Rapoarte din Roma şi telegrame cu privire la situaŃia internă a
Italiei; atitudinea socialiştilor şi comuniştilor faŃă de măsurile fasciste
ale guvernului.

1925

- Raport din Roma cu privire la mişcarea comunistă în Italia (10 mai
1925).

1943

- Relatări privitoare la măsurile luate de guvernul italian pentru a
împiedica greva muncitorilor din uzine şi fabrici; răspândirea
comunismului în Italia.

fac

er

ilo

1924

iA

DIVERSE
1925 – 1939

- Sărbătorirea victoriei de la Vittorio Veneto (sfârşitul războiului italoaustro-ungar).

1934-1937

- ContribuŃia guvernului român şi a altor guverne pentru turnarea
„Clopotului celor căzuŃi în război” (rapoarte şi telegrame).

ulu

1927

ste
r

- Lucrarea intitulată „Fascismul şi realizările sale” (nesemnată).

aM

ini

- Lucrarea „Italia revizionistă” de D. Ghica (fără dată).

hiv

1921

Ar

1927

2

ITALIA – RELAłII CU ALTE STATE2

VOLUMUL 54
RELAłII CU ALBANIA
1921 – 1942

- Textul declaraŃiei guvernelor britanic, francez, italian şi japonez
privind independenŃa Albaniei, semnată la Paris, la 9 noiembrie 1921
(text în franceză).

- Relatări privitoare la semnarea tratatului de alianŃă italo-albanez
(rapoarte şi telegrame din Tirana).

Pentru Italia – relaŃii cu alte state, vezi şi Capit. Telegrame, vol. 16-21.
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- Raport din Tirana cu privire la relaŃiile italo-albaneze.

1930

- Vizita flotei italiene în porturile albaneze (rapoarte din Tirana).

rn

e

1929

rE
xte

- FricŃiuni italo-albaneze; asasinarea unui ofiŃer italian în Albania
(raport din Roma).
- ÎnfiinŃarea Băncii Agrare a Albaniei în cadrul convenŃiilor italoalbaneze.

1939

- Relatări privitoare la „protectoratul” italian asupra Albaniei
(telegrame din Roma şi Paris).

1942

- Raport din Roma referitor la situaŃia internă a Albaniei; relatări
asupra activităŃii comuniştilor albanezi.

er

ilo

1937

fac

RELAłII CU ANGLIA
1924 – 1944

- Încheierea la Londra a unui tratat prin care guvernul englez
„cedează” Italiei teritoriul Giubaland (Somalia) (textul tratatului
publicat în presă).

1926

- Întrevederea de la Livorno dintre Mussolini şi Austen Chamberlain
(raport din Roma însoŃit de extrase din ziarul „Il Popolo d’Italia”).

1927

- DeclaraŃiile lui Winston Churchill, ministrul de finanŃe englez, făcute
presei cu privire la relaŃiile italo-engleze (rapoarte şi extrase din
presă).

1928

- Rapoarte din Roma cu privire la relaŃiile italo-engleze.

1929

- Relatări cu privire la întrevederea Mussolini-Chamberlain de la
FlorenŃa (rapoarte şi extrase ale presei).

ulu

ste
r

ini

- Vizita lui Mc Donald şi John Simon, ministrul de externe, la Roma;
relatări privitoare la discuŃiile asupra chestiunii navale şi coloniale
(buletin MAE).

aM

1933

iA

1924

hiv

1934

Ar

1935

1936

- Rapoarte şi telegrame referitoare la vizita primului ministru italian,
Suvich, la Londra.
- Telegrame şi rapoarte privitoare la relaŃiile italo-engleze;
propaganda antibritanică din Italia şi „interesele italiene în Mediterana
şi Libia.
- Rapoarte, telegrame şi extrase din presă cu privire la „destinderea”
în relaŃiile italo-engleze.
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- Rapoarte şi tăieturi din presă referitoare la relaŃiile italo-engleze.

e

1937

rE
xte

1938

rn

VOLUMUL 55
RELAłII CU ANGLIA
1938 – 1944

- Rapoarte şi telegrame cu privire la relaŃiile italo-engleze;
colaborarea anglo-italiană în „bazinul mediteranian”.

ilo

- Intrarea în vigoare a acordurilor anglo-italiene ca urmare a
recunoaşterii de către Anglia a „imperiului italian” şi retragerea
voluntarilor italieni din Spania (telegrame din Roma).
- Rapoarte, telegrame şi tăieturi din presă cu privire la vizita lui
Chamberlain şi Halifax la Roma; relatări asupra convorbirilor cu
Mussolini şi Ciano.

1940

- Tratativele economice italo-engleze şi situaŃia financiară a Italiei
(rapoarte din Roma).

fac

er

1939

iA

- Textul notei adresată guvernului englez de către guvernul italian
referitoare la transporturile cu cărbuni de provenienŃă germană.
- Atitudinea guvernului englez faŃă de situaŃia creată în urma căderii
guvernului Mussolini şi formarea guvernului Badoglio (extrase şi
tăieturi din presa engleză).

1944

- Raport din Milano referitor la „incursiunile aeriene aliate” în Italia de
Nord.

ste
r

ulu

1943

- Comentarii referitorare la încheierea tratatului italo-austriac de
prietenie, conciliere şi arbitraj (rapoarte din Roma).

aM

1930

ini

RELAłII CU AUSTRIA
1930 – 1937

- Raport din Atena intitulat „ÎnŃelegeri comerciale între Italia, Austria,
şi Ungaria” (10 iunie).

1933

- Întrevederea Mussolini-Dolfus (textul comunicatului oficial în limba
franceză).

1934

- Relatări cu privire la convorbirile Mussolini-Schuschnig de la
FlorenŃa, 21 august 1934 (textul comunicatului).

Ar

hiv

1931

45/91

NESECRET

e

RELAłII CU ALTE STATE

rn

RELAłII CU BELGIA
1922 – 1936

- Concesionarea în Italia a unui teren pentru clădirea unui institut
belgian de Belle-arte.

1933

- Vizita la Roma a primului ministru belgian, contele de Broqueville
(telegrame şi rapoarte).

1936

- Atitudinea guvernului belgian faŃă de chestiunea abisiniană
(rapoarte din Bruxelles).

ilo

rE
xte

1922

- Vizita lui Federsoni, preşedintele Senatului italian în Brazilia (raport
din Rio de Janeiro).

fac

1937

er

RELAłII CU BRAZILIA
1937 – 1938

ulu

iA

RELAłII CU BULGARIA
1934 – 1942

- Telegramă din Roma cu privire la încheierea unor acorduri
economice între Italia şi Bulgaria.

1936

- Raport din Roma referitor la acordul comercial italo-bulgar.

1942

- RelaŃiile italo-bulgare;
(rapoarte din Roma).

intensificarea

schimburilor

economice

ini

ste
r

1934

aM

RELAłII CU CEHOSLOVACIA
1924 – 1944

- Textul pactului de colaborare între Republica Cehoslovacă şi
Regatul italian, 5 iulie 1924 (text în limba franceză).

1942

- Relatări privitoare la vizita lui Tuka, primul ministru slovac, la Roma.

1943

- Telegrame din Bratislava cu privire la relaŃiile Slovaciei cu Italia;
părăsirea Bratislavei de către membrii legaŃiei italiene.

Ar

hiv

1924

1944

- Ecoul executării lui Ciano în Slovacia (raport din Bratislava, 15
ianuarie 1944).
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- Recunoaşterea de către Italia a guvernului din Nanking.
RELAłII CU DANEMARCA
1935 – 1943

rE
xte

1941

rn

e

RELAłII CU CHINA
1941

- Relatări cu privire la conferinŃa miniştrilor de externe ai Ńărilor
nordice; problema abisiniană.

1937

- Rapoarte din Copenhaga cu privire la relaŃiile italo-daneze.

1943

- Plecarea misiunii italiene din Danemarca (raport din Copenhaga).

er

ilo

1935

- Raport din Cairo cu privire la neliniştea produsă în rândurile opiniei
publice şi a cercurilor conducătoare din Egipt, de concentrarea de
trupe italiene în Libia.

ulu

1937

iA

fac

VOLUMUL 56
RELAłII CU EGIPTUL
1937

ste
r

RELAłII CU ELVEłIA
1924 – 1943

- Textul tratatului de conciliere şi arbitraj încheiat între Italia şi ElveŃia.

1929

- Rapoarte din Berna cu privire la „tensiunea” relaŃiilor italo-elveŃiene.
- Încordarea relaŃiilor comerciale italo-elveŃiene (rapoarte din Berna).

aM

1935

ini

1924

1936

- Relatări privitoare la expulzarea ziariştilor italieni din Berna.

hiv

- Atitudinea opiniei publice elveŃiene faŃă de discursul lui Mussolini de
la Milano cu privire la politica externă a Italiei.

- Raport din Berna referitor la relaŃiile ElveŃiei cu Italia şi Germania.

Ar

1941
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- Relatări asupra articolului apărut în revista „La civilto cattolica”, cu
privire la conflictul italo-etiopian (raport din Roma).

rE
xte

1935

rn

e

RELAłII CU ETIOPIA
1935 – 1943

- Nota verbală a legaŃiei Italiei la Bucureşti cu privire la contestarea
de către guvernul italian a hotărârilor luate la Geneva faŃă de
conflictul italo-etiopian (11 noiembrie 1935).
În legătură cu conflictul italo-abisinian, vezi şi dosarul special
71/1934 A.9

ilo

- Atitudinea cercurilor conducătoare etiopiene faŃă de guvernul
Badoglio (extras din „Daily Express”).

er

1943

fac

RELAłII CU FRANłA
1921 – 1939

- Extras din ziarul „Il Tempo” cu privire la atitudinea cercurilor politice
franceze faŃă de guvernul Giolitti.

1924

- Acordul italo-francez privitor la reglementarea „intereselor” italiene şi
franceze în Africa.

1926

- Rapoarte şi telegrame cu privire la relaŃiile italo-franceze şi uneltirile
fascismului italian în FranŃa.

1927

- Telegrame din Paris referitoare la relaŃiile franco-italiene; atitudinea
presei italiene faŃă de politica franceză.

ste
r

ulu

iA

1921

- Rapoarte şi tăieturi din presă cu privire la relaŃiile italo-franceze.

aM

1928

ini

- DeclaraŃiile lui Mussolini privitoare la politica externă a Italiei şi
relaŃiile cu FranŃa (extras din ziarul „L’Italie”)

- Încordarea relaŃiilor italo-franceze ca urmare a sentinŃei dată la Paris
în procesul asasinului lui Nardini, viceconsulul italian; demonstraŃii
studenŃeşti în Italia.

- RelaŃiile italo-franceze (rapoarte şi extrase din presă).

1935

- Raport din Roma cu privire la acordurile franco-italiene (13 ianuarie
1935).

Ar

hiv

1933

1939

- Referat întocmit de C. Cesianu cu privire la raporturile italo-franceze
(referat însoŃit de un material documentar, 60 de pagini).
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rn

e

VOLUMUL 57
RELAłII CU GERMANIA
1925 - 1943

- Relatări cu privire la încheierea unui tratat de prietenie şi de arbitraj
între Italia şi Germania (rapoarte din Roma şi extrase din presă).

1927

- Comentarii ale presei străine referitoare la încheierea tratatului italogerman de prietenie şi arbitraj (rapoarte de presă).

1928

- Rapoarte din Roma cu privire la relaŃiile italo-germane; vizita
deputatului italian Ballo, la Berlin.

1933

- Rapoarte, buletine şi tăieturi din presă privitoare la relaŃiile italogermane; vizita lui Hitler la Roma.

1937

- Suplimentul revistei „L’Europe Nouvelle” din 4 decembrie 1937, cu
privire la „Acordul de la Rapallo şi pactul germano-italo-japonez.

1939

- Telegrame din Roma, Berlin, Londra etc. referitoare la relaŃiile italogermane; încheierea, la Milano, a unui pact de alianŃă şi politică
militară italo-german (textul pactului, extras din ziarul „Le Temps”, 23
mai 1939.

iA

fac

er

ilo

rE
xte

1926

ulu

- Textul expunerii lui Ciano, ministru de externe, în Camera fasciilor,
cu privire la politica externă a Italiei şi relaŃiile cu alte state; relaŃiile
italo-germane (extrase de presă).
- Telegrame cu privire la relaŃiile italo-germane; întrevederea dintre
Hitler şi Mussolini de la Brennere.

1943

- Rapoarte din Roma referitoare la vizita lui Ribbentrop la Roma;
întrevederea Mussolini-Ribbentrop.
RELAłII CU GRECIA
1924 – 1928

aM

ini

ste
r

1940

- Relatări cu privire la debarcarea unor trupe italiene la Rhodes
(telegramă din Constantinopol).

1928

- Textul tratatului de prietenie, conciliere şi aranjament judiciar între
Republica Elenă şi Regatul italian (23 septembrie 1928, text în limba
franceză).

Ar

hiv

1924

Pentru perioada războiului, vezi inventarul fondului 71/1939
E.9.

49/91

NESECRET

rn

e

VOLUMUL 58
RELAłII CU IRANUL
1932 - 1941

- Ratificarea Tratatului de prietenie italo-persan (raport din Roma, 24
noiembrie 1932).

1941

- Preluarea de către legaŃia Japoniei din Teheran a intereselor Italiei
în Iran (26 septembrie 1941).

ilo

RELAłII CU IUGOSLAVIA
1922 – 1944

rE
xte

1932

- Relatări cu privire la negocierile economice italo-iugoslave (raport
din Roma, 30 august 1922).

1932

- ManifestaŃii anti-italiene în Iugoslavia şi anti-iugoslave în Italia
(tăieturi din presă).

1933

- „Revizionismul şi tensiune italo-iugoslavă” (extras din ziarul „L’Echo
de Paris”).

1934

- Rapoarte din Roma şi telegrame cu privire la negocierile comerciale
italo-iugoslave.

1937

- Textul acordului economic încheiat între Iugoslavia şi Italia la 25
martie 1937 la Belgrad şi diferite comentarii (text în limba franceză).

1941

- Rapoarte din Roma cu privire la relaŃiile italo-croate (19 decembrie
1941).

1943

- „Raporturile croato-italiene şi croato-germane” (raport din Zagreb,
30 aprilie 1943).

ini

ste
r

ulu

iA

fac

er

1922

hiv

aM

- Culegerea de documente, în copie, cu privire la Tratatul italoiugoslav semnat la Belgrad la 25 martie 1937 (textul şi interpretarea
lui); relaŃiile italo-iugoslave în perioada 1939-1941.

Ar

1938

RELAłII CU JAPONIA
1938

- Zvonuri despre organizarea unei mari manifestaŃii de prietenie italojaponeză (telegramă din Roma, 4 iulie 1938).
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- Semnarea de către Mexic a declaraŃiei de război împotriva „puterilor
Axei” (din „Universul”, 3 iunie 1942).

rE
xte

1942

rn

e

RELAłII CU MEXIC
1942

RELAłII CU MICA ÎNłELEGERE
1924

- Rapoarte şi tăieturi din presă cu privire la atitudinea Italiei faŃă de
Mica ÎnŃelegere.

ilo

1924

er

Vezi şi inventarul „Mica ÎnŃelegere” şi „ÎnŃelegerea Balcanică”.

fac

RELAłII CU NORVEGIA
1935 – 1940

- Semnarea unui acord de clearing şi a unei convenŃii comerciale
între Italia şi Norvegia (raport din Oslo).

1936

- Relatări privitoare la indignarea produsă în Norvegia de „acŃiunea”
italiană în Etiopia (raport din Oslo).

1940

- Înlocuirea ministrului Italiei din Oslo (raport din Oslo, 5 februarie
1940).

ste
r

ulu

iA

1935

- Atitudinea Olandei cu privire la diferendul italo-abisinian (telegramă
din Haga).

aM

1935

ini

RELAłII CU OLANDA
1929 – 1940

- Îngrijorarea produsă în Olanda de încheierea pactului italogermano-japonez (telegramă din Haga).

1940

- Comenzile militare olandeze în Italia (rapoarte din Haga).

Ar

hiv

1937
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rn

e

RELAłII CU PORTUGALIA
1935 – 1941
- Atitudinea Portugaliei faŃă de hotărârile Marilor Puteri în chestiunea
conflictului italo-abisinian.

1937

- Raport din Lisabona cu privire la penetraŃia italo-germană în
Portugalia.

ilo

RELAłII CU SPANIA
1926 – 1944

rE
xte

1935

- Încheierea unui tratat de prietenie, conciliere şi arbitraj judiciar între
Italia şi Spania (raport din Roma însoŃit de extrase şi tăieturi din
presă).

1935

- Atitudinea Spaniei faŃă de conflictul italo-abisinian (telegramă din
Madrid).

1939

- Rapoarte şi telegrame cu privire la relaŃiile italo-spaniole.

iA

fac

er

1926

ulu

- Relatări privitoare la vizita lui Serrano Sunor, ministrul de interne
spaniol şi a misiunii militare spaniole în Italia (telegrame şi informaŃii
Rador).

ste
r

- Vizita lui Ciano, ministrul de externe italian, în Spania (telegrame din
Roma).
- Relatări cu privire la relaŃiile italo-spaniole (telegrame).

1942

- Rapoarte din Madrid cu privire la vizita lui Serrano Suner în Italia (8
iulie 1942).
- Impresia produsă în Spania de căderea guvernului Mussolini
(telegramă din Madrid, 26 iulie 1943).

aM

1943

ini

1940

- NemulŃumiri în rândurile conducătoare fasciste italiene legate de
atitudinea regimului lui Franco faŃă de „Republica Socială italiană”
(telegramă din VeneŃia, 28 mai 1944).

Ar

hiv

1944
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rn

e

VOLUMUL 59
RELAłII CU S.U.A.
1931 – 1944

- Rapoarte şi telegrame cu privire la relaŃiile italo-americane; vizita lui
Grandi, ministrul de externe italian la Washington.

1941

- Extras din „Universul” intitulat „Germania şi Italia în stare de război
cu Statele Unite” (13 decembrie 1941).

1943

- Tăieturi din presă cu privire la relaŃiile italo-americane.

1944

- Atitudinea Statelor Unite faŃă de guvernul Badoglio („Universul”, 19
martie 1944).

ilo

rE
xte

1931

fac

er

- Relatări privitoare la discursul lui Cordell Hull, ministrul de externe al
Statelor Unite, prin care face apel la statele neutre să nu dea ajutor
Ńărilor din Axă (AgenŃia Rador).

iA

RELAłII CU SUEDIA
1936 – 1938

- Nota guvernului suedez adresată guvernului italian cu privire la
bombardarea ambulanŃei de Cruce Roşie suedeză în Abinisia
(rapoarte din Stockholm şi Roma).

1938

- Raport din Stockholm referitor la relaŃiile italo-suedeze.

ste
r

ulu

1936

- Textul integral al „Pactului turco-italian” din 30 mai 1928 (text în
limba franceză).

aM

1928

ini

RELAłII CU TURCIA
1928 – 1943

- Deschiderea de către Banca Comercială italiană a unui credit în
folosul guvernului turc.

1936

- Raport din Ankara cu privire la relaŃiile dintre Turcia şi Italia (18 iunie
1936).

Ar

hiv

1930
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rn

e

RELAłII CU UNGARIA
1921 – 1943
- Extras din ziarul „Giornale d’Italia” intitulat „Ungaria, Italia şi Mica
ÎnŃelegere” (din interviul acordat ziarului de către ministrul ungar la
Roma).

1928

- Comentarii de presă privitoare la declaraŃiile lui Mussolini asupra
revizuirii tratatelor.

1933

- Vizita lui Fabinyi, ministrul comerŃului ungar, la Roma şi negocierile
economice italo-ungare (rapoarte din Roma).

1939

- Raport din Roma referitor la legăturile dintre Italia şi Ungaria (28
noiembrie 1939).

1943

- Extrase din presa ungară şi rapoarte din Roma privitoare la relaŃiile
italo-ungare.

fac

er

ilo

rE
xte

1921

iA

- Extrase din presa ungară din anii 1916 – 1917 împotriva Italiei
(culegere în extrase de Z. Pîclişanu).

ulu

RELAłII CU U.R.S.S.
1921 – 1931
- Relatări cu privire la relaŃiile comerciale italo-ruse; negocierile cu
„misiunea comercială rusă” condusă de Vorosky (rapoarte din Roma
şi extrase din presă).

1924

- Rapoarte şi extrase din presă cu privire la relaŃiile italo-sovietice;
încheierea tratatului de comerŃ şi navigaŃie între Italia şi URSS.

1931

- Raport din Roma referitor la relaŃiile economice italo-sovietice (2
decembrie 1931).
VOLUMUL 60
RELAłII CU VATICANUL
1928 – 1944

1928

- Raport din Roma cu privire la relaŃiile dintre fascismul italian şi
Vaticanul (31 martie 1928).

Ar

hiv

aM

ini

ste
r

1921

- Relatări privitoare la ratificarea Tratatului de conciliere a
Concordatului şi aranjamentului financiar semnat la 11 februarie 1929
de către guvernul italian şi Vatican (raport din Roma, 13 mai 1929).

1929
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- RelaŃiile Italiei cu Vaticanul; vizita lui Mussolini la Vatican (raport şi
extrase din presă).

1932

- Rapoarte din Roma referitoare la colaborarea Vaticanului cu
guvernul Mussolini.

1934

- Rapoarte din Roma cu privire la unele incidente între Vatican şi
guvernul italian.

1935

- Prezentarea scrisorilor de acreditare de către Pignati Morani di
Custoza, ambasadorul italian pe lângă Vatican (raport din Roma)

1937

- Colaborarea dintre fascism şi biserica catolică (rapoarte din Roma).

1938

- Rapoarte din Roma privitoare la relaŃiile guvernului italian cu
Vaticanul.

er

ilo

rE
xte

rn

e

1931

fac

- „Problema rasistă în Italia şi repercusiunile asupra catolicismului
(raport din Roma, 6 august 1938).
- Raporturile dintre Partidul NaŃional Fascist şi AcŃiunea catolică
(raport din Roma, 25 august 1938).
- Telegrame referitoare la relaŃiile Italiei cu Vaticanul; vizita regelui
Italiei la Vatican.

1940

- Rapoarte din Roma cu privire la încordarea în relaŃiile Italiei cu
Vaticanul.

1942

- Relatări privitoare la relaŃiile Vaticanului cu Axa (comentarii de
presă).

1943

- Demisia lui Galeazzo Ciano din postul de ambasador al Italiei la
Vatican (raport din Roma).
RELAłII CU YEMEN
1926

aM

ini

ste
r

ulu

iA

1939

- Textul tratatului încheiat între Italia şi Yemen privitor la
recunoaşterea independenŃei Yemenului şi dezvoltarea relaŃiilor lor
economice.

Ar

hiv

1926
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rn

e

VOLUMUL 61
RELAłII CU ROMÂNIA
1920 - 1925

- Telegramă din Varşovia cu privire la o eventuală înŃelegere italoromână (16 ianuarie 1920).

1921

Relatări privitoare la relaŃiile italo-române (telegrame).

1923

- „Mişcarea naŃională fascistă italo-română” (lucrare întocmită de
Elena Bacaloglu, 139 pagini).

1924

- Telegrame şi rapoarte referitoare la relaŃiile italo-române.

ilo

rE
xte

1920

er

- Convorbirea dintre Mussolini şi Alexandru Constantinescu, ministrul
Agriculturii şi Domeniilor, cu privire la relaŃiile italo-române (telegrame
şi rapoarte).

- Telegrame şi extrase din presa italiană referitorare la relaŃiile italoromâne.

iA

1925

fac

- Extras din presa italiană cu privire la Basarabia.

- Relatări cu privire la acordul economic româno-italian (rapoarte din
Roma).

ste
r

1926

ulu

VOLUMUL 62
RELAłII CU ROMÂNIA
1926 – 1930

ini

- Textul pactului de prietenie şi colaborare între Italia şi România (text
în limba franceză, 16 septembrie 1926). Vezi şi dosarul 9/Conv. I.2.
- Extrase din presa austriacă referitoare la relaŃiile italo-române.

aM

- Vizita lui Averescu în Italia (telegrame din Roma)

- Rapoarte şi extrase din presă privind relaŃiile dintre România şi
Italia.

1928

- Comentarii apărute în presa italiană referitoare la declaraŃiile lui
Titulescu la Belgrad asupra necesităŃii înŃelegerii italo-iugoslave
(telegramă din Roma).

Ar

hiv

1927

1929

- Rapoarte din Roma cu privire la relaŃiile italo-române.
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e

- Traducere din ziarul „Il Picollo” referitoare la sărbătorirea a 50 de ani
de existenŃă a Consulatului general al României la Trieste.

- Vizita lui Madgearu, ministrul de finanŃe, la Roma şi Geneva (raport
Roma, 28 februarie 1930).

rE
xte

1930

rn

- Extras din „Elefteron Vima”, 12 decembrie 1929, cu privire la
raporturile italo-române.

- Raport din Roma cu privire la inaugurarea „Casei româneşti”, centrul
de studii istorice.

ilo

- Remiterea scrisorilor de acreditare regelui Italiei de către D. Ghika,
ministrul României la Roma (raport din Roma, 26 noiembrie 1930).

fac

er

VOLUMUL 63
RELAłII CU ROMÂNIA
1931 – 1936

- Rapoarte şi extrase din presă cu privire la criza politică şi financiară
din România.

1932

- Prelungirea pactului de prietenie şi colaborare între România şi Italia
(buletin MAE).

ulu

iA

1931

- Rapoarte, telegrame şi extrase din presă privind relaŃiile italoromâne.
- Atitudinea presei italiene faŃă de acordul de la Geneva al Micii
ÎnŃelegeri (telegramă din Roma).

ste
r

1933

ini

- Relatări privitoare la articolele apărute în presa italiană asupra
pregătirilor militare din România.

aM

- Extrase şi tăieturi din presă referitoare la atitudinea Italiei faŃă de
Mica ÎnŃelegere.
- Rapoarte şi telegrame cu privire la relaŃiile italo-române; prelungirea
pactului de prietenie şi colaborare dintre Italia şi România.

Ar

hiv

1934

- Textul tratatului de comerŃ şi navigaŃie între România şi Italia,
încheiat la 5 ianuarie 1934 (text în limba franceză). Vezi şi 2/Conv. I.8
vol. III.
- Raport din Roma cu privire la convorbirea dintre Mussolini şi
Lugoşianu, ministrul României la Roma, asupra relaŃiilor Italiei cu
Mica ÎnŃelegere, chestiunea independenŃei Austriei, dezarmarea etc.
(12 ianuarie 1934).
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- Telegrame din Roma referitoare la atitudinea presei italiene faŃă de
politica lui Titulescu în cadrul Micii ÎnŃelegeri.

e

1935

- Decorarea lui Mussolini de către regele Carol al II-lea („Curentul”, 4
martie 1936).

rE
xte

1936

rn

- Extras din Monitorul Oficial nr. 241/1935 cu privire la sancŃiunile
economice contra Italiei.

- Telegrame din Roma cu privire la relaŃiile italo-române.

ilo

- Telegrama lui Titulescu din Geneva, din 2 iulie 1936, cu privire la
cauzele atacurilor presei italiene împotriva sa (poziŃia lui Titulescu în
chestiunea abisiniană).

er

- PoziŃia Consiliului ÎnŃelegerii Balcanice şi a Micii ÎnŃelegeri la
Geneva faŃă de insultele aduse de presa italiană lui Titulescu
(telegramă Geneva, 3 iulie 1936).

fac

- Raport din Roma cu privire la discuŃiile de la Geneva asupra
chestiunii italo-etiopiene (4 iulie 1936).

iA

- Relatări privitoare la restrângerea importului italian de produse
petrolifere din România (telegrame din Roma).

ulu

- Raport din Roma, 15 septembrie 1936, referitor la remanierea
ministerială din România şi satisfacŃia produsă în Italia de vestea
înlocuirii lui Titulescu; comentarii asupra atacurilor presei italiene
contra lui Titulescu.

VOLUMUL 64
RELAłII CU ROMÂNIA
ianuarie 1937 – mai 1938

aM

ini

ste
r

- Rapoarte şi telegrame din Roma cu privire la relaŃiile italo-române în
această perioadă.

Ar

hiv

1937

- Rapoarte şi telegrame din Roma cu privire la atitudinea Italiei faŃă
de statele balcanice; relatări asupra convorbirii Ciano-Tewfic Rustu
Aras, la Milano.
- Incidentul diplomatic în urma participării miniştrilor plenipotenŃiari ai
Germaniei, Italiei şi a însărcinatului cu afaceri al Portugaliei, la
înmormântarea legionarilor I. MoŃa şi V. Marin, morŃi în luptele din
Spania (vezi şi dosarul special 71/1937 R.7).

- Rapoarte, telegrame şi tăieturi din presă cu privire la relaŃiile italoromâne şi perspectiva lor de dezvoltare.

58/91

NESECRET

e

- Relatări cu privire la atitudinea Italiei faŃă de Mica ÎnŃelegere; pactul
italo-iugoslav (telegrame din Roma).

rn

- DeclaraŃiile lui Titulescu făcute ziarului „Universul” din 27 martie
1937, cu privire la atitudinea sa faŃă de Italia (din ziarul Universul).

rE
xte

- Notă asupra convorbirii avute de Victor Antonescu cu Ugo Sola,
ministrul Italiei la Bucureşti, cu privire la relaŃiile italo-române (notă în
limba franceză).

ilo

- Nota de protest adresată lui Victor Bădulescu, subsecretar de stat în
MAS, de către Ugo Sola, ministrul Italiei la Bucureşti, cu privire la
articolele apărute în presa română asupra manifestaŃiilor din Italia
împotriva intervenŃiei în Spania (22 mai 1937, text în limba franceză).

er

- Nota legaŃiei Italiei din Bucureşti, în copie, prin care invită pe Radu
Irimescu, ministrul Aerului şi Marinei, de a vizita instalaŃiile
aeronautice şi şantierele maritime din Italia (30 iulie 1937).

fac

- Telegrame şi tăieturi din presă cu privire la vizita lui Radu Irimescu
la Roma şi audienŃa la Mussolini; întrevederi cu miniştrii Italiei.

iA

- Relatări privitoare la comentariile presei italiene asupra declaraŃiilor
lui Gh. Tătărescu, preşedintele Consiliului, referitor la îmbunătăŃirea şi
intensificarea relaŃiilor cu Italia (tăieturi din presă).

ulu

- Extras din „Universul”, 13 decembrie 1937, cuprinzând articolul lui
N. Titulescu, intitulat „Eu şi Garda de Fier”, în care este vorba şi de
atitudinea sa faŃă de Germania şi Italia.

- Telegrame şi rapoarte din Roma cu privire la relaŃiile italo-române.

ini

1938

ste
r

- Rapoarte şi extrase din presă referitoare la demisia ministrului
României la Roma, Lugoşianu; „manifestaŃii de prietenie” cu ocazia
plecării din Roma.

aM

- Telegrame din Roma referitoare la cazul Butenko, fost însărcinat cu
afaceri al URSS la Bucureşti.

- Atitudinea presei italiene faŃă de evenimentele politice din România
(telegrame din Roma).

Ar

hiv

- Negocierile italo-române în vederea modificărilor acordurilor
existente între Italia şi România (telegrame din Roma).
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rn

- Rapoarte, telegrame şi tăieturi din presă cu privire la relaŃiile italoromâne.

rE
xte

1938

e

VOLUMUL 65
RELAłII CU ROMÂNIA
iunie 1938 – aprilie 1939

- Relatări privitoare la pavilionul României la ExpoziŃia bienală de artă
de la VeneŃia (AgenŃia Rador).
- Raport din Roma referitor la comenzi de avioane italiene pentru
România (15 iunie 1938).

er

ilo

- Telegrame din Roma cu privire la negocierile economice românoitaliene; prelungirea acordurilor de comerŃ şi plăŃi între Italia şi
România.

fac

- Comentarii ale presei italiene cu privire la „Statutul minorităŃilor din
România” (telegrame din Roma).

iA

- Plecarea din Bucureşti a ministrului Italiei Ugo Sola; textul
discursurilor Ńinute de N. Petrescu-Comnen şi Ugo Sola, cu ocazia
dineului de la MAS.

ulu

- Atitudinea presei italiene faŃă de evenimentele din România; crearea
„Frontului Renaşterii NaŃionale” (telegrame din Roma).

ste
r

- Prezentarea scrisorilor de acreditare a ministrului Italiei la Bucureşti,
Pellegrino Ghigi (extrase din presă).
- Numirea lui Grigore Gafencu ca ministru al Afacerilor Externe şi
comentariile presei italiene (rapoarte şi telegrame din Roma).
- Rapoarte şi telegrame din Roma cu privire la relaŃiile românoitaliene.

ini

1939

- Telegrame din Roma cu privire la atitudinea guvernului italian faŃă
de încheierea acordului economic româno-german şi relaŃiile românoungare după încheierea acordului economic cu Germania.

Ar

hiv

aM

- Atitudinea presei italiene faŃă de lucrările Comitetului permanent al
ÎnŃelegerii Balcanice şi negocierile româno-iugoslave cu Ungaria
(telegrame din Roma).
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rn

- Telegrame şi rapoarte cu privire la relaŃiile italo-române.

rE
xte

1939

e

VOLUMUL 66
RELAłII CU ROMÂNIA
1939 (mai – decembrie)

- Vizita lui M. Constantinescu, ministrul de finanŃe al României la
Roma; audienŃa la Ciano şi Mussolini (rapoarte şi tăieturi din presă).
- Atitudinea presei italiene faŃă de înăsprirea relaŃiilor româno-ungare
(telegrame din Roma).

ilo

- Atitudinea Italiei faŃă de crearea unui bloc al statelor neutre în
Balcani (telegrame din Roma).

er

- Prezentarea scrisorilor de acreditare la Roma a ministrului
României, Raul Bossy (raport Roma).

fac

- Relatări cu privire la articolul de fond publicat de ziarul „Il Telegrafo”
în sprijinul tezei revizioniste ungare, în defavoarea României
(telegramă din Roma).

iA

- Atitudinea Italiei faŃă de statele balcanice (telegrame din Roma).

ulu

- Raport din Roma, din 13 decembrie 1939, intitulat „Atitudinea Italiei
faŃă de România”.

VOLUMUL 67
RELAłII CU ROMÂNIA
1940 (ianuarie – august)

- Referat întocmit de DirecŃia Economică din MAS, cu privire la
negocierile comerciale româno-italiene şi rezultatele lor (2 ianuarie
1940).

aM

1940

ini

ste
r

- Comentarii cu privire la declaraŃiile amicale făcute de Ciano,
ministrul de externe, asupra relaŃiilor italo-române (telegrame din
Roma).

Ar

hiv

- Telegrame şi rapoarte referitoare la relaŃiile italo-române.

- Relatări privitoare la publicarea de către Institutul pentru studiile de
politică internaŃională din Milano a unei broşuri intitulată „În
Transilvania”, favorabilă revizionismului ungar (rapoarte şi telegrame
din Roma).
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rn

e

- Atitudinea guvernului italian faŃă de rezultatele ConferinŃei de la
Belgrad a ÎnŃelegerii Balcanice, poziŃia faŃă de revizionismul ungar
(notă de serviciu, 15 februarie 1940).

rE
xte

- Extrase şi tăieturi din presa străină referitoare la relaŃiile italoromâne.
- Tratativele economice româno-italiene; sosirea la Bucureşti a
delegaŃiei economice italiene şi declaraŃiile ministrului Alberto
d’Agostino, conducătorul delegaŃiei, privind relaŃiile economice dintre
Italia şi România (tăieturi din presă).

ilo

- Textele acordurilor şi protocoalelor privind schimburile economice
româno-italiene (20 martie 1940).

er

- Notă asupra convorbirii dintre Gafencu şi Ghigi, ministrul Italiei la
Bucureşti, privind problemele internaŃionale şi relaŃiile românoitaliene.

iA

fac

- Vizita lui C. Giurescu, ministrul propagandei naŃionale, la Milano şi
Roma cu prilejul deschiderii Târgului InternaŃional şi al inaugurării
Pavilionului României la ExpoziŃia de la Trienale (telegrame din
Roma, informaŃii ale AgenŃiei Rador şi tăieturi din presă).

ulu

- Vizita la Bucureşti, la invitaŃia lui Ghe. Tătărăscu, a senatorului
italian Piero Puricelli, în vederea discutării unor proiecte de construcŃii
de drumuri în România (telegrame).

ste
r

- Atitudinea presei italiene faŃă de incidentele de frontieră românoungare (telegramă din Roma).
- Note asupra convorbirilor dintre M. Manoilescu, ministrul de externe
şi Ghigi, ministrul Italiei la Bucureşti, cu privire la relaŃiile românogermane şi româno-italiene.

ini

- Atitudinea presei italiene faŃă de revendicările bulgare şi ungare în
defavoarea României (telegramă Roma).

- Notă de serviciu cu privire la convorbirea dintre Manoilescu şi Ghigi,
asupra situaŃiei minorităŃii române din Timocul bulgăresc şi sârbesc
(23 august 1940).

Ar

hiv

aM

- Tăieturi din presa străină referitoare la vizita primului ministru I.
Gigurtu şi M. Manoilescu, ministrul de externe, în Italia.
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- Telegrame şi rapoarte din Roma cu privire la relaŃiile italo-române.

rE
xte

1940

rn

VOLUMUL 68
RELAłII CU ROMÂNIA
1940 (septembrie – decembrie)

- Textul scrisorii lui Ettoro Munti, comandantul general al Tineretului
italian, prin care invită o delegaŃie a „Străjii łării” la serbările
tineretului fascist italian; relatări privitoare la serbările tineretului
italian de la Padus.

ilo

- Atitudinea guvernului italian şi a presei italiene faŃă de sentinŃa din
30 august de la Viena; încercările de justificare a sentinŃei (rapoarte şi
telegrame din Roma).

fac

er

- ManifestaŃii ostile împotriva consulatului italian din Timişoara şi a
Băncii Comerciale italo-române (textul notei verbale de protest a
legaŃiei italiene din Bucureşti).

iA

- Relatări cu privire la demersurile pe lângă guvernul italian în
chestiunea tratamentului românilor din teritoriile ocupate de unguri
(telegrame din Roma).

ulu

- Textul protocolului prin care România aderă la Pactul tripartit,
semnat la Berlin între Germania, Italia şi Japonia.

ste
r

- Raport, în copie, înaintat de Mihail Manoilescu, ministrul de externe,
lui Ion Antonescu, cu privire la îndeplinirea misiunii sale la Roma în
chestiunea atrocităŃilor săvârşite de hortişti în Nordul Transilvaniei (21
octombrie 1940).
- Tăieturi din presa fascistă italiană cu privire la Corneliu Zelea
Codreanu şi Horia Sima.

aM

ini

- Comentarii de presă cu privire la vizita lui I. Antonescu şi Studza,
ministru de externe, la Roma; convorbirile lui I. Antonescu cu
Mussolini (telegrame şi rapoarte din Roma).

- Vizita unor industriaşi italieni în România în vederea intensificării
schimburilor economice italo-române (telegrame din Roma).

Ar

hiv

- Telegrame din Roma referitoare la raporturile culturale şi de presă
italo-române; inaugurarea Institutului de Cultură italiană din Bucureşti.
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- Telegrame din Roma cu privire la relaŃiile italo-române.

rE
xte

1941

e

VOLUMUL 69
RELAłII CU ROMÂNIA
1941 (ianuarie – iulie)

- Telegrame referitoare la atitudinea presei italiene faŃă de rebeliunea
legionară.
- Rechemarea ministrului României la Roma, Victor Vojen, legionar şi
înlocuirea lui cu V. Grigorcea; prezentarea scrisorilor de acreditare
(telegrame din Roma).

er

ilo

- Notă asupra convorbirii dintre I. Antonescu şi Ghigi, ministrul Italiei
la Bucureşti, cu privire la situaŃia României şi relaŃiile italo-române (31
martie 1941).

fac

- Participarea României la Târgul InternaŃional de Mostre din Milano
(telegrame din Roma).

iA

- Telegrama lui Ion Antonescu către legaŃiile României din Roma şi
Berlin cu privire la reorganizarea „Balcanilor şi sud-estul Europei” (10
mai 1941).

ulu

- Sosirea în România a unei delegaŃii de industriaşi şi economişti
italieni în vederea „luării de contact” pentru reînnoirea acordului
comercial româno-italian (telegrame din Roma).

ste
r

- Raport din Roma cu privire la instituŃiile româneşti cu caracter
cultural din Italia şi activitatea lor (26 mai 1941).

ini

- Textul scrisorii lui Ion Antonescu către Mussolini, în care Antonescu
îşi exprimă satisfacŃia faŃă de discursul lui Mussolini în Camera
fasciilor şi CorporaŃiilor şi în special asupra pasajelor privind relaŃiile
româno-italiene (13 iunie 1941).

aM

- Raport din Roma intitulat „RelaŃiile italo-ungare şi italo-române” (24
iunie 1941).

Ar

hiv

- Numirea lui Renato Bova Scoppa ca ministru al Italiei la Bucureşti
(„Universul”, 6 iulie 1941). Vezi şi dosarul personal „Bova Scoppa”.

- Relatări privitoare la tratativele economice româno-italiene şi
rezultatul lor (telegrame din Roma).

- Note asupra convorbirilor avute de M. Antonescu cu ministrul Italiei
la Bucureşti, Bova Scoppa, privitoare la „arbitrajul de la Viena” şi
relaŃiile româno-italiene.
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rn

- Note asupra convorbirilor avute de M. Antonescu cu Bova Scoppa,
ministrul Italiei la Bucureşti, cu privire la relaŃiile italo-române.

rE
xte

1941

e

VOLUMUL 70
RELAłII CU ROMÂNIA
1941 (august – decembrie)

- Vizita lui Al. Marcu, subsecretar de stat al Propagandei la Roma;
audienŃa la Ciano, ministrul de externe al Italiei (extrase din presă).
- Rapoarte şi telegrame referitoare la relaŃiile italo-române.

ilo

- Comenzi de torpile marine, aluminiu etc., făcute de România în Italia
(telegrame din Roma).

fac

er

- Relatări asupra demersurilor guvernului român pe lângă guvernul
italian cu privire la concentrările militare ungare la graniŃa României
(telegrame din Roma).
- Vizita lui Raffaello Riccardi, ministrul Economiei NaŃionale al Italiei
în România; programul vizitei (telegrame şi extrase din presă).

ulu

iA

- Proclamarea lui Raffaello Riccardi, doctor „honoris causa” al
UniversităŃii din Bucureşti; „solemnitatea” de la Facultatea de Drept
(tăieturi din presă).
- Relatări privitoare la negocierile economice româno-italiene
(telegrame din Roma).

ste
r

- Telegrama lui M. Antonescu către legaŃia României din Roma cu
privire la sporirea cantităŃii de păcură livrată de România Italiei, la
cererea lui Ciano, Goëring şi Hitler (6 decembrie 1941).

hiv

aM

ini

- Telegramă din Roma referitoare la demersurile pentru tranzitul prin
Italia a vagoanelor care transportă personalul legaŃiei americane din
Bucureşti (27 decembrie 1941).

Ar

1942

VOLUMUL 71
RELAłII CU ROMÂNIA
1942 (ianuarie – mai)

- InstrucŃiunile trimise de M. Antonescu lui V. Grigorcea la Roma, cu
privire la reorganizarea serviciilor de propagandă şi cultural de pe
lângă legaŃia României din Roma (12 ianuarie 1942).
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e

- Note asupra convorbirilor avute de M. Antonescu cu Bova Scoppa,
ministrul Italiei la Bucureşti, cu privire la relaŃiile dintre România şi
Italia.

rE
xte

- Telegrame din Roma cu privire la exportul de cereale din România
către Italia; instrucŃiuni date de M. Antonescu legaŃiei României din
Roma, în această privinŃă.
- Colaborarea economică italo-română în domeniul petrolifer
(demersurile consilierului comercial al Italiei la Bucureşti pe lângă
PreşedinŃia Consiliului de Miniştri în vederea intensificării
schimburilor).

ilo

- Comenzi româneşti de material de război în Italia (telegrame).

fac

er

- Raport înaintat de Marele Stat Major general al Armatei către
preşedintele Consiliului de Miniştri cu privire la „activitatea antiromânească” a colonelului Della Porta, comisar comercial şi fost
ataşat militar pe lângă legaŃia Italiei la Bucureşti (13 februarie 1942).

iA

- Notă S.S.I. cu privire la atitudinea defavorabilă României
manifestată de Ciano, ministrul de externe al Italiei, cu ocazia vizitei
la Budapesta (13 februarie 1942).

ulu

- Memoriu întocmit de Biroul Comercial de pe lângă legaŃia Italiei din
Bucureşti cu privire la situaŃia preluării de către Italia a grâului din
România (19 februarie 1942).

ste
r

- Participarea României la Târgul de Mostre din Milano (raport din
Milano, 22 aprilie 1942).
- Telegrame din Roma cu privire la schimburile comerciale românoitaliene.

aM

ini

- Vizita lui Al. Marcu, subsecretar de stat, la Roma şi relaŃiile românoitaliene (raport din Roma, 4 mai 1942).

Ar

hiv

1942

VOLUMUL 72
RELAłII CU ROMÂNIA
1942 (iunie – octombrie)

- Memorii ale legaŃiei italiene din bucureşti înaintate lui M. Antonescu,
cu privire la cumpărarea de acŃiuni şi terenuri petrolifere a unor
societăŃi şi organizarea profesională corporatistă a României, după
modelul italian (2 iunie 1942).
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e

- Notă asupra convorbirii avute de M. Antonescu cu Bova Scoppa, cu
privire la memorandumul României referitor la atrocităŃile hortiste şi
incidentele de frontieră româno-ungare (12 iunie 1942).

rE
xte

- Telegrame, extrase şi tăieturi din presă cu privire la vizita unui grup
de ziarişti italieni în România; textul discursurilor lui M. Antonescu cu
ocazia primirii şi decorării lor.
- Relatări cu privire la încheierea unui acord româno-italian în
domeniul cinematografiei (16 iunie 1942).

ilo

- Raport din Roma cu privire la înfiinŃarea unor lectorate de limbă şi
literatură română pe lângă diferite universităŃi din Italia (19 iunie
1942).

er

- Telegrame din Roma referitoare la protestul guvernului român pe
lângă guvernul italian contra omisiunilor legionare ale postului „RadioRoma”.

fac

- Notă cu privire la schimburile comerciale româno-italiene; tabele
cuprinzând exporturile către Germania şi Italia.

iA

- Extrase din presa italiană cu privire la situaŃia din România şi
relaŃiile italo-române.

ulu

- Note asupra convorbirilor dintre M. Antonescu şi Bova Scoppa cu
privire la relaŃiile dintre România şi Italia.

ste
r

- Telegrame din Roma cu privire la cumpărarea din Italia a unor
materiale pentru înzestrarea armatei române.
- Extras din ziarul „Conservatore Romano” cu privire la cooperarea
statelor dunărene (3 octombrie 1942).

ini

- Vizita unei delegaŃii de ziarişti români în Italia (tăieturi din presă).

aM

- Raport din Roma cu privire la relaŃiile economice italo-române (21
octombrie 1942).

- Notă asupra convorbirii avute de Gh. Davidescu, secretar general,
cu delegaŃii Rogeri şi Mancko, cu privire la situaŃia românilor din
Transilvania de Nord (31 octombrie).

Ar

hiv

- Trimiterea unei comisii române la Roma în vederea încheierii unui
acord comercial şi de plăŃi cu Italia (lista membrilor comisiei).
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- Note asupra convorbirilor dintre M. Antonescu şi D. Gerboro,
însărcinatul cu afaceri al Italiei, cu privire la relaŃiile româno-italiene.

rE
xte

1942

rn

VOLUMUL 73
RELAłII CU ROMÂNIA
noiembrie 1942 – ianuarie 1943

- Rapoarte şi extrase din presă cu privire la vizita grupului de scriitori
şi ziarişti români în Italia.
- Telegrame din Roma referitoare la schimburile comerciale românoitaliene.

er

ilo

- Referat întocmit de DirecŃia Generală a PoliŃiei cu privire la
cercetările întreprinse în chestiunea exploziei vasului petrolier italian
„Torino”, în portul Giurgiu (12 noiembrie 1942).

fac

- Note asupra convorbirilor dintre M. Antonescu şi Bova Scoppa, cu
privire la colaborarea economică româno-italiană.

iA

- Relatări asupra convenŃiei italo-română referitoare la situaŃia
trupelor italiene din România.

ulu

- Telegrame referitoare la intervenŃia guvernului român pentru
obŃinerea unor împrumuturi din Italia.

ste
r

- Relatări asupra negocierilor economice româno-italiene şi situaŃia
livrărilor de petrol către Italia; semnarea protocolului negocierilor de la
Roma (telegrame din Roma, extrase şi tăieturi din presă).

- Note ale legaŃiei Italiei din Bucureşti către M. Antonescu cu privire la
insultele aduse unor militari italieni din România de către civili;
formalităŃile necesare intrării şi ieşirii din România a militarilor italieni.

aM

1943

ini

- Notă informativă întocmită de Subsecretariatul de Stat al Aerului,
referitoare la transportul cu avioanele SocietăŃii „Avio Linie” şi „Alla
Litoria” a mărfurilor de contrabandă din Italia în România (nota a fost
înaintată lui M. Antonescu, 16 decembrie 1942).

- Tratativele pentru încheierea acordului cultural între Italia şi
România; textul acordului şi a protocolului adiŃional, 30 ianuarie 1943
(rapoarte şi telegrame din Roma).

Ar

hiv

- Prinderea lui Horia Sima, fostul conducător al mişcării legionare, în
Italia, în urma evadării dintr-un lagăr german (telegrame din Roma).
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- Rapoarte, telegrame şi extrase din presă cu privire la relaŃiile
româno-italiene.

rE
xte

1943

e

VOLUMUL 74
RELAłII CU ROMÂNIA
1943 (februarie – iunie)

- Note asupra convorbirilor lui M. Antonescu cu Bova Scoppa, cu
privire la relaŃiile italo-române şi situaŃia operaŃiunilor militare.
- Nota legaŃiei Italiei din Bucureşti către M. Antonescu referitoare la
situaŃia exporturilor italiene pentru România (31 martie 1943).

er

ilo

- DonaŃia acordată de guvernul italian UniversităŃii din Bucureşti;
lucrări de ştiinŃă, artă şi literatură (tăieturi din presă).

fac

- Relatări privitoare la activitatea AsociaŃiei italo-română din Milano
(rapoarte din Milano).
- Telegramă din Roma referitoare la chestiunea creditului pentru
comenzile militare ale României în Italia (2 mai 1943).

iA

- Raport referitor la activitatea Şcolii române din Roma şi raporturile
culturale româno-italiene (18 mai 1943).

ulu

- Tăieturi din presă cu privire la decorarea lui I. Antonescu şi a
miniştrilor Al. Marcu şi Petrovici, ministrul Culturii NaŃionale, de către
„regele împărat al Italiei”.

ste
r

- Vizita unui grup de academicieni români la Roma („Universul”, 30
mai 1943).

ini

- Raport din Roma referitor la atitudinea presei italiene faŃă de
România (12 iunie 1943).

aM

- Încheierea unor contracte cu Italia pentru furnituri de materiale
necesare armatei române (telegramă Roma, 17 iunie 1943).

Ar

hiv

- Telegrame din Roma şi tăieturi din presa străină cu privire la vizita
lui M. Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, în Italia;
programul vizitei.
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- Tăieturi din presa italiană, spaniolă, română cu privire la relaŃiile
italo-române; vizita lui M. Antonescu la Roma.

rE
xte

1943

e

VOLUMUL 75
RELAłII CU ROMÂNIA
1943 (iulie – august)

- Note asupra convorbirilor dintre M. Antonescu şi Bova Scoppa cu
privire la situaŃia internaŃională şi relaŃiile româno-italiene.

ilo

- Extrase din declaraŃiile revizioniste ale lui Mussolini în favoarea
Ungariei şi atacurile presei fasciste italiene contra României (30 iulie
1943).

er

- Nota legaŃiei Italiei din Bucureşti adresată lui M. Antonescu cu
privire la restricŃiile impuse asupra deplasării Corpului Diplomatic (7
august 1943).

fac

- Telegrame din Roma referitoare la schimburile comerciale românoitaliene.

- Aide-mémoire-urile legaŃiei Italiei din Bucureşti cu privire la
exploatarea industrială a stufului din Delta Dunării şi electrificarea
Căii ferate Ploieşti-Braşov (23 septembrie 1943).

ste
r

1943

ulu

iA

VOLUMUL 76
RELAłII CU ROMÂNIA
septembrie 1943 – 6 decembrie 1944

- Recunoaşterea guvernului Mussolini de către România (telegrame
şi extrase din presă, 26 septembrie 1943).

aM

ini

- Note asupra convorbirilor dintre M. Antonescu şi Bova Scoppa cu
privire la regimul militarilor italieni în România şi relaŃiile românoitaliene.

- Rapoarte cu privire la activitatea Seviciului Cultural şi de Presă din
Milano; articole apărute în presa din nordul Italiei referitoare la
România.
- Plecarea lui Renato Bova Scoppa, ministrul Italiei şi a colaboratorilor
săi; lista membrilor copului diplomatic şi a misiunii culturale italiene în
România.

hiv

1944

Ar

- Notă asupra convorbirii dintre M. Antonescu şi însărcinatul cu
afaceri al guvernului Mussolini la Bucureşti, Franco Trandafilo, cu
privire la localul legaŃiei Italiei din Bucureşti (26 octombrie 1943).
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- Note verbale ale legaŃiei Italiei din Bucureşti referitoare la plecarea
lui Renato Bova Scoppa şi misiunea diplomatică română din Italia.

rn

- Note ale legaŃiei Italiei din Bucureşti către M. Antonescu, cu privire
la relaŃiile italo-române.

rE
xte

- Raport cu privire la activitatea Şcolii române din Roma (12 mai
1944).
- Notă verbală a legaŃiei Italiei din Bucureşti referitoare la
„resortisanŃii” italieni domiciliaŃi în România (11 iulie 1944).

ilo

- Nota legaŃiei Italiei din Bucureşti cu privire la restituirea
submarinelor aparŃinând marinei italiene (24 iulie 1944).

er

- Aide-mémoire-ul legaŃiei Italiei referitor la dispoziŃiile ministrului
Culturii NaŃionale al României privind profesorii misiunii culturale
italiene (3 august 1944).

iA

fac

- Notă verbală a legaŃiei Italiei din Bucureşti cu privire la înlocuirea în
întreprinderile economice, cu o largă participaŃie italiană, a
personalului care aderă la neofascism (1 octombrie 1944).

ulu

VOLUMUL 77
1942

Material documentar cu privire la:
- Negocierile economice româno-italiene din noiembrie 1942.

ste
r

1942

- ContribuŃia României la războiul Italiei.

aM

ini

- RelaŃiile economice româno-italiene (1942 – 1943).
VOLUMUL 78
1940 – 1942

Ar

hiv

- Statistici şi diagrame de import-export între România şi Italia
VOLUMUL 79
- Dosar cuprinzând note, telegrame şi rapoarte cu privire la relaŃiile
italo-române în perioada 1938 – 1942.
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VOLUMUL 80

rn

Material documentar cu privire la:

rE
xte

1940-1942 - Acordul italo-român privind întreŃinerea trupelor italiene în România.
1942

- Congresul Uniunii Presei InternaŃionale de la VeneŃia.

1943

- SituaŃia materialelor confiscate de germani de la trupele italiene din
România (chestiunea submarinelor italiene de la ConstanŃa).

er

VOLUMUL 81

ilo

- Vizita lui Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri în
Italia (27 iunie – 6 iulie).

fac

Material documentar cu privire la:

iA

- Politica internă şi externă a Italiei, în perioada 1939 – 1941; relaŃiile
Italiei cu alte state.

ulu

VOLUMUL 82

Material documentar cu privire la:

ste
r

- Pactul italo-român de prietenie, conciliere şi arbitraj; comentariile
presei străine cu privire la prelungirea pactului, până la 18 iulie 1933.
- Arbitrajul de la Viena (lucrare în limba italiană, nesemnată).

Ar

hiv

aM

ini

- RelaŃiile româno-italiene în perioada iunie 1941 – mai 1943.
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ÎN LEGĂTURĂ CU ITALIA MAI SUNT ŞI URMĂTOARELE MATERIALE:

rn

e

STABILIREA RELAłIILOR DIPLOMATICE
ÎNFIINłĂRI ŞI DESFIINłĂRI DE OFICII

rE
xte

CONSULATE ITALIENE ÎN ROMÂNIA
- ÎnfiinŃarea legaŃiei italiene în Bucureşti, 6 decembrie 1833

11/Repr. T.1

- ÎnfiinŃarea unui pro-consulat la GalaŃi, 20 martie 1833

11/Repr. T.1

ilo

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare (onorifice) la Brăila, 1
decembrie 1837
11/Repr. P.1

11/Repr. G.1

er

- ÎnfiinŃarea unui consulat la GalaŃi, 25 februarie 1838

fac

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Bucureşti, 6 august
1856
11/Repr. B.3
11/Repr. S.1

- ÎnfiinŃarea unui consulat general la Iaşi, 4 decembrie 1859

11/Repr. S.1

iA

- ÎnfiinŃarea unui consulat general la Bucureşti, 16 iunie 1859

- ÎnfiinŃarea unui viceconsulat la Ismail, 15 mai 1868

11/Repr. D.1

ulu

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la ConstanŃa, 9 decembrie
11/Repr. D.2
1878

ste
r

- ÎnfiinŃarea unui viceconsulat la Sulina, 15 februarie 1880

11/Repr. G.1

- ÎnfiinŃarea unui consulat la Tulcea, 1884

11/Repr. I.1

- ÎnfiinŃarea unui viceconsulat la Giurgiu, 7 decembrie 1900

11/Repr. B.1

ini

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Timişoara, 16 ianuarie
1922
11/Repr. C.18
11/Repr. C.20

- ÎnfiinŃarea unui consulat la Cluj, 9 februarie 1927

11/Repr. P.12

aM

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Ploieşti, 11 iunie 1923

hiv

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Craiova, 30 noiembrie
1937
11/Repr. P.19
11/Repr. P.7

Ar

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Giurgiu, 1940

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Târgovişte, 13 aprilie
1940
11/Repr. A.9
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e

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Braşov, 21 ianuarie
1941
11/Repr. Z.6

rn

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare la Cernavodă, 17
decembrie 1942
11/Repr. C.34

rE
xte

- Numiri în funcŃia de corespondent consular la Sinaia, 28
februarie 1945
11/Repr. G.20

- Numiri în funcŃia de corespondent consular la Arad, 30
septembrie 1946
11/Repr. B (Baracini)

ilo

ÎnfiinŃări şi desfiinŃări de oficii ale României în Italia
77/K.2

er

- ÎnfiinŃarea legaŃiei române la Roma, 27 ianuarie 1880

Consulate de carieră

fac

- ÎnfiinŃarea unui consulat general de carieră la Milano, 10
82/1939 M.34
octombrie 1939

iA

Consulate onorifice

ulu

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Trieste, 24 octombrie
75/1879 D.3
1879
- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Turin, 13 decembrie
75/1879 R.1
1879

ste
r

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Napoli, 24 ianuarie 1880

82/1880 Napoli

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Livorno, 12 mai 1880 82/1880, Livorno
(ridicarea la rangul de consulat general, 1 aprilie 1931)
82/1931 L.2

ini

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Messina, 24 mai 1880

82/1880 Messina

aM

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la FlorenŃa, 24 mai 1880 82/1880, FlorenŃa
(se desfiinŃează la 8 octombrie 1894 şi se reînfiinŃează la 16 82/1893 Italia
82/1921 F.6
iulie 1921)

hiv

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Genova, 16 decembrie
1880
82/1880 Genova
82/1881 Palermo

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Ancona, mai 1881

82/1881 Ancona

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Bari, 15 martie 1886

75/1886 Z.2

Ar

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Palermo, 20 mai 1881
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e

- ÎnfiinŃarea unui oficiu consular onorific la VeneŃia, 1 aprilie
1888
75/1888 C.3

rn

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Catania (Sicilia), 18 iunie
1889
82/1899 C.2

75/1889 P.14

rE
xte

- ÎnfiinŃarea unui oficiu consular la Brindisi

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Milano, 7 februarie 1892

82/1892 Milano

- ÎnfiinŃarea consulatului onorific de la Sponzia, 8 octombrie
1894
82/1894 Italia, Dos. 23
75/1905 V.9

ilo

- ÎnfiinŃarea unui consulat general la Roma, 1 iulie 1905

er

- ÎnfiinŃarea unui viceconsulat onorific la Lucquca (Lucca), 12
septembrie 1919
82/1919 L.

fac

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la FlorenŃa, 16 mai 1925

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la Bologna, 1 ianuarie 1927

82/1923 F.7
75/1927 G.33

iA

- ÎnfiinŃarea unui consulat onorific la San-Remo, 1 august
75/1928 M.44
1928

ulu

- Ridicarea consulatului din Torino la rangul de consulat
82/1931 L.2
general, 1 aprilie 1931

ste
r

- ÎnfiinŃarea unui consulat general onorific la Napoli, 1 aprilie
82/1931 Italia
1931
- ÎnfiinŃarea consulatelor onorifice ale României din Napoli şi
Torino
82/1931 T.1

ini

Materiale din perioada 1830 - 1895

aM

- Trimiterea, de către regele Sardiniei, a unor obiecte de
istorie naturală pentru muzee din Principatele Unite – 1859
Arh. Ist. vol. 261
- ÎnfiinŃarea agenŃiilor diplomatice române din Turin, FlorenŃa
şi Roma 1860 – 1873
Arh. Ist. vol. 261
Arh. Ist. Vol. 261

hiv

- Moarte contelui Cavour – 1861

Ar

- ReclamaŃii ale italienilor contra serviciului telegrafic român –
1861
Arh. Ist. Vol. 38, Dos.2
- Recunoaşterea regelui Sardiniei, Victor Emanuel al II-lea,
ca rege al Italiei – 1861
Arh. Ist. Vol. 261
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Arh. Ist. vol. 261
Vol.

31

rn

- CorespondenŃă cu privire la libera trecere prin România a Arh. Ist.
poştei oficiale şi a curierilor diplomatici italieni – 1876 – 1879 Dos.87

e

- Strămutarea capitalei Italiei la Roma – 1867

Arh. Ist. Vol. 262

rE
xte

- Moartea regelui Italiei, Victor Emanuel al II-lea – 1878

- Rapoarte cu privire la situaŃia economică a Italiei şi relaŃiile
comerciale italo-române, 1881 – 1894
Arh. Ist. vol. 407-408
- Stabilirea italienilor în Masuach şi Abinisia – 1880
- Călătoria principelui de Neapoli prin România, 1890

Arh. Ist. Vol. 264
Arh. Ist. Vol. 265

er

ilo

Arhiva Războiului ruso-turc şi a războiului
ruso-româno-turc
1877

fac

- Ajutorul dat de Crucea Roşie italiană răniŃilor români – 1877

Dos.. 71 A.11.1877

Dosare speciale (problema 41 pe alfabet)
constituite în perioada 1881 - 1899

iA

- Căsătoria ducelui de Aosta al Italiei

ulu

- Atitudinea Italiei faŃă de evenimentele din coloniile din Africa

41/1895 I.1
41/1895 I.2
41/1895 I.3

- Căsătoria prinŃului de Neapole

41/1985 I.4

ste
r

- Aprecieri italiene despre românii din Transilvania

Dosare speciale 71/1900 – 1919
Războiul balcanic

ini

- ReclamaŃii italiene în legătură cu rechiziŃiile în timpul 71/1900 – 1919 Dos.
războiului balcanic
25

aM

- Asasinarea regelui Umberto al Italiei şi urcarea pe tron a
regelui Victor Emanuel al III-lea
71/1900 I.1 Dos. 38
71/1901 I.2 Dos. 38

- SubscripŃii pentru victimele erupŃiei vulcanului Vezuviu

71/1906 I.2 Dos. 38

hiv

- Naşterea principesei Iolanda a Italiei

71/1907 I.3 Dos. 38

- Cutremurul din Calabria

71/1907 I.4 Dos. 38

- Vizita regelui Emanuel al III-lea la Atena

71/1907 I.4.a

Ar

- Vizita delegaŃiei municipale din Bucureşti la Roma
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71/1908 I.5 Dos. 38

- Atentatul la viaŃa regelui Victor Emanuel al III-lea al Italiei

71/1912 I.3 Dos. 39

rn

e

- Cutremurul din Sicilia

rE
xte

- Moartea fiului marchizului de San Giuliano, ministrul de
externe al Italiei
71/1912 I.4 Dos. 39
- Moartea ducesei Elisabeta de Genua

71/1912 I.5 Dos. 39

- Moartea marchizului de San Giuliano, ministrul de externe
al Italiei
71/1914 I.7 Dos. 39
Răscoale Ńărăneşti din România

er

ilo

- Presa italiană cu privire la răscoalele din România. 71/1907 R.12 Dos. 85
Despăgubiri acordate supuşilor italieni
şi 86

fac

- Întrevederea Ńarului rus Nicolae al II-lea cu regele Italiei,
Victor Emanuel al III-lea la Racconigi
71/1909 R.30 Dos.89
Materiale privind primul război mondial – 71/1914 E.2
Aprovizionare

iA

- Aprovizionarea misiunii române de lichidare din Viena de 71/1914 E.2 vol. 12,
dos.23 bis
către Italia – 1919

ulu

Despăgubiri

- Cereri de despăgubiri ale supuşilor italieni

71/1914 E.2 vol. 58
(dos. 78, Despăgubiri)

ste
r

- Despăgubiri cerute de supuşii italieni români de la guvernul 71/1914 E.2, vol. 63
Dos. 83, Despăgubiri
italian

ini

- Vizitarea localurilor din Bucureşti ale legaŃiilor Angliei,
Belgiei, FranŃei, Italiei etc., de către delegaŃi ai statelor neutre 71/1914 E.2, vol. 68 şi
în timpul ocupaŃiei
88 (dos.212 şi 214)

aM

- RelaŃiile româno-italiene

71/1914 E.2, vol. 89,
Dos. 116
Măsuri financiare

hiv

- Măsuri financiare luate de guvernul român pentru 71/1914 E.2, vol. 92
asigurarea schimbului şi valutei de bancă româneşti în Italia
Dos. 123
71/1914 E.2 vol. 104,
Dos. 135

Ar

- ReclamaŃii ale supuşilor italieni
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Prizonieri

rn

e

- Sume cheltuite de diferite state cu repatrierea prizonierilor 71/1914 E.2. vol. 244
români. Cereri de restituire a acestor sume; reclamaŃii italiene Dos. 292
71/1914 E.2 vol. 246
Dos. 294

rE
xte

- Repatrierea prizonierilor saşi aflaŃi în Italia

- Propunerea guvernului italian de a se încheia o înŃelegere 71/1914 E.2, vol. 250,
pentru căutarea militarilor prizonieri sau dezertori
Dos. 298
- Rapoarte privind situaŃia politică din Italia

71/1914 E.2, vol. 263
Dos. 312

er

ilo

Dosare speciale constituite în perioada
1920 – 1944

fac

- RelaŃiile Italiei cu Serbia. Tratatul de la Rapallo, 12
noiembrie 1920
1920/Italia 1
- Congresul socialist de la Livorno, 18 ianuarie 1921

1921/Italia 2

iA

- Circulara Băncii di Sconto, adresată clienŃilor săi, în care
1921/Italia 3
recomandă să se trateze România cu suspiciune

ulu

- Negocierile economice ruso-italiene; relaŃiile guvernului
1921/Italia 4
italian cu Rusia sovietică

ste
r

- Aniversarea a 700 de ani de la înfiinŃarea UniversităŃii din
1922/Italia 5
Padova
1922/T.3

- Mişcarea fascistă şi formarea guvernului Mussolini

1922/Italia 6

- Chestiunea ocupării insulei Corfu de către Italia

1922/G.20

- Moartea principesei Maria Isabela, ducesă de Genua

1924/Italia

aM

ini

- Acordul turco-italian

- Pactul de amiciŃie şi colaborare cordială dintre Italia şi
Serbia
1924/Italia 7
1924/Italia

hiv

- Vizita lui Beneş la Roma

Ar

- Pactul celor patru mari puteri: Anglia, FranŃa, Italia şi
Germania
71/1934 A.9
- Conflictul italo-abisinian

71/1935 P.1
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e

- Negocierile franco-italo-britanice pentru „menŃinerea” păcii.
ConferinŃa de la Stressa
71/1935 P.1

rE
xte

rn

- Vizita preşedinŃilor Consiliilor de Miniştri ai Austriei şi
Ungariei la Roma. Acordul de colaborare şi dezvoltarea
relaŃiilor economice italo-austro-ungare
71/1934 I.5
- Vizita lui Laval, ministrul de externe al FranŃei, la Roma

71/1935 I.1

- Proclamarea imperiului italian

71/1936 I.6

- Vizita lui Ciano, ministrul de externe al Italiei, la Belgrad;
acordurile semnate
71/1937 I.7

er

ilo

- Transportul clandestin prin Austria de arme italiene pentru
Ungaria. Contrabanda de la Hirtenberg
71/1937 A.7
- Revendicările Italiei asupra Canalului de Suez

71/1938 S.8

iA

fac

- Acordul italo-englez relativ la Marea Mediterană, Orientul
Mijlociu, colonii etc. Acordul de bună vecinătate între Italia,
Anglia şi Egipt, cu privire la Africa Orientală (Roma, 16 aprilie
71/1938 I.10
1938)
- Negocierile pentru normalizarea raporturilor franco-italiene

71/1938 F.15

ulu

- Acordul italo-ungar privind acordarea recirpocă a unei zone
71/1940 U.4
libere în porturile Fiuma şi Budapesta

ste
r

- Vizita lui I. Gigurtu, Manoilescu şi Antonescu în Italia şi
71/1940 R.2
Germania
Materiale în legătură cu cel de-al doilea
război mondial (71/1939 E.9)

ini

- Participarea Italiei la război şi planurile sale imperiale. 71/1939 E.).I. Italia,
Căderea regimului fascist şi capitularea Italiei3
Bibl. 27, 28, 29, 30

aM

- Atitudinea Italiei faŃă de diferendele româno-ungare şi
româno-bulgare
71/1939 R.9.II, Bibl. 86

hiv

- DiscuŃii pentru evitarea războiului şi declaraŃii cu privire la 71/1939 E.9. VI, Bibl.
condiŃiile păcii viitoare; propuneri italiene
132

Ar

- Activitatea Italiei şi a altor state în vederea păcii şi 71/1939 E.9. VI, Bibl.
organizării ei din punct de vedere politic şi economic
132

3

71/1939 E.9. VI, Bibl.

În legătură cu participarea Italiei la război, vezi şi inventarul fondului 71/1939 E.9.XIX
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145

- Problema reparaŃiilor; reparaŃii cerute Italiei

71/1939 E.9. VI, Bibl.
155

- Revendicările Italiei asupra Tunisului

71/1939
159

rn

e

- SituaŃia coloniilor italiene

rE
xte

E.9.8,

- Atitudinea guvernului italian faŃă de „arbitrajul” de la Viena 71/1939 E.9.
(august 1940)
Bibl. 214-215

Bibl.

XII.c,

ilo

- Comisia italo-germană pentru cercetarea expulzărilor şi 71/1939 E.9.XII.7, Bibl.
actelor de violenŃă săvârşite de hortişti în nordul Transilvaniei 220

er

- AcŃiunea Italiei împotriva Greciei (28 octombrie 1940)

71/1939 E.9.XIV, bibl.
268

fac

- Războiul între Germania, Italia şi Iugoslavia (16 aprilie 71/1939 E.9. XV, Bibl.
1941)
269
Probleme economice şi de bunuri

iA

- Vezi problema 41 – 42 şi arhiva economică România –
Italia, bibl. 102 – 109

ulu

Tratate, convenŃii şi acorduri încheiate
Între România şi Italia

ste
r

- DeclaraŃie pentru orânduirea provizorie a legăturilor
2/Conv. J.1
comerciale.
Roma, 16 noiembrie 1879
2/Conv. J.1

ini

- ConvenŃia de comerŃ şi navigaŃie cu Italia.
Roma, 23 martie 1878

aM

- ConvenŃie de extrădare a criminalilor între România şi Italia.
Bucureşti, 17 august 1880
4/Conv. I.1
- ConvenŃie consulară şi de stabilire între România şi Italia.
Bucureşti, 17 august 1880
3/Conv. I.1

Ar

hiv

- Protocol pentru interpretarea art. 15 par. 3 al ConvenŃiei
consulare din 17 august 1880, privitor la situaŃia juridică a
consulilor onorifici.
3/Conv. I.1
13 martie 1881
- ConvenŃie comercială între România şi Italia.
Bucureşti, 23 decembrie 1892

80/91
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e

- Întocmire (aranjament) telegrafică cu Italia. Budapesta, 21
iulie 1896
6/Conv. I.1

rE
xte

rn

- ConvenŃia privitoare la protecŃia mărcilor de fabrică şi de
comerŃ.
12/Conv. I.1
Bucureşti 24 mai/6 iunie 1903
- Tratat de comerŃ, vamal şi de navigaŃie între România şi
Italia.
2/Conv. I.7
Bucureşti, 22 noiembrie/5 decembrie 1906

er

ilo

- ConvenŃie cu Italia privitoare la protecŃia proprietăŃii literare
şi artistice, precum şi pentru consolidarea ConvenŃiei din 24
mai/6 iunie 1903 pentru protecŃia mărcilor de fabrică şi de
comerŃ.
2/Conv. I.5
Bucureşti, 23 noiembrie/5 decembrie 1906

fac

- Învoială prin schimb de note privitoare la analiza
untdelemnului de măsline provenind din Italia.
Bucureşti, 11 ianuarie/2 februarie 1910
2/Conv. I.7

iA

- Modus vivendi comercial cu Italia prin schimb de note,
prelungind valabilitatea tratatului de comerŃ din 5 decembrie
2/Conv. I.5
1906.
Bucureşti, 15 septembrie/26 octombrie 1919

ulu

- Învoială (Acord) comercială provizorie cu Italia prin schimb
2/Conv. I.5
de note.
Bucureşti, 21 iulie 1921

ste
r

- Protocol semnat de România şi Italia privitor la datorii şi
creanŃe.
9/Conv. R.2
Roma, 6 aprilie 1923

aM

ini

- Întocmire (Aranjament) cu privire la bonurile de tezaur
remise guvernului italian în schimbul contratorpiloarelor
Nibbio şi Sparviero.
9/Conv. R.2
Bucureşti, 7 martie 1924
- ConvenŃie cu Italia pentru reglementarea
particulare comerciale în monedă forte.
Roma, 14 aprilie 1924

datoriilor
9/Conv. R.2

Ar

hiv

- Învoială prin schimb de note cu Italia pentru desfiinŃarea
vizei paşapoartelor diplomatice.
Bucureşti, 15 ianuarie/19 februarie 1925
14/Conv. P.10
- Învoială (Acord) cu Italia pentru reglementarea datoriilor
particulare comerciale române în monedă forte (contractate
înainte de data de 11 noiembrie 1918).
9/Conv. R.2
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Roma, 22 aprilie 1925

rn

e

- Învoială (Acord) între România şi Italia pentru consolidarea
datoriei de război a României.
9/Conv. R.2
Roma, 15 iulie 1926

rE
xte

- Pact de amiciŃie şi colaborare cordială cu Italia.
Roma, 16 septembrie 1926

9/Conv. I.2

- Întocmire (Aranjament) financiară între România şi Italia
pentru modificarea Învoielii privitoare la consolidarea datoriei
României, încheiată la Roma la 15 iunie 1926.
Roma, 20 ianuarie 1930
9/Conv. R.2

er

ilo

- Tratat de comerŃ şi navigare şi convenŃie sanitar-veterinară
cu Italia.
2/Conv. I.8 şi
Roma, 25 februarie 1930
5/Conv. I.2

fac

- Învoială prin schimb de note cu Italia comportând o
Întocmire (Aranjament) privitoare la suprimarea legalizării
certificatelor de origine
Roma, 25 februarie 1930
2/Conv. I.8

ulu

iA

- Protocol adiŃional la Tratatul de comerŃ şi navigaŃie din 25
februarie 1930, între România şi Italia.
2/Conv. I.8
Roma, 25 august 1931

ste
r

- ConvenŃie între Ministerul de FinanŃe şi Ministerul de
ComerŃ şi Industrie, pe de o parte şi Societatea de petrol
italo-română, pe de altă parte, pentru despăgubirea pentru
71/1914
instalaŃiile demontate în 1917.
vol. III
Bucureşti, 15 martie 1932

N.2

petrol,

ini

- Învoială adiŃională la Tratatul de comerŃ şi navigaŃie între
România şi Italia, semnate la 25 februarie 1930.
Roma, 24 august 1932
2/Conv. I.8

aM

- Protocol pentru suspendarea plăŃilor în contul datoriei de
război, în perioada 1 iulie 1931 – 30 iunie 1932.
9/Conv.
Roma, 22 noiembrie 1932
Hoover

C.1.

VIII,

hiv

- Învoială (Acord) prin schimb de note cu Italia privitoare la
scutirea de taxe consulare a certificatelor de origine.
13/1933 Certificat de
4 şi 19 ianuarie 1933
origine

Ar

- Protocol provizoriu încheiat între România şi Italia privitor la
schimburile comerciale.
Roma, 7 noiembrie 1936
2/Conv. I. 8
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rn

e

- Învoială (Acord) pentru lichidarea datoriilor comerciale
anterioare datei de 15 iulie 1936.
14/Conv. I.11 şi
Roma, 15 februarie 1937
2/Conv. I.8
- Învoială (Acord) de plăŃi între România şi Italia.
Roma, 13 februarie 1937
- Învoială (Acord) comercială între România şi Italia.
Roma, 13 februarie 1937

rE
xte

14/Conv. I.11
14/Conv. I.11

- Învoială prin schimb de note pentru scutirea de vamă a
materialului de propagandă turistică.
Bucureşti, 20 martie 1937
14/Conv. I.11

er

ilo

- Protocol pentru propagarea până la 31 mai a termenului de
denunŃare a învoielilor de plăŃi şi comerciale din 13 februarie
1937.
Roma, 26 aprilie 1937
2/Conv. I.8

fac

- Protocol de propagare până la 31 decembrie 1938 a
Învoielilor comerciale şi de plăŃi din 13 februarie 1937.
2/Conv. I.8
Roma, 14 iulie 1938
2/Conv. I.8

- Acord de plăŃi între guvernul român şi guvernul italian.
Bucureşti, 3 decembrie 1938

2/Conv. I.8

- Acord comercial între România şi Italia.
Bucureşti, 3 decembrie 1938

2/Conv. I.8

ste
r

ulu

iA

- Protocol adiŃional la tratatul de comerŃ din 5 ianuarie 1934.
Roma, 14 iulie 1938

ini

- Protocol adiŃional nr. 2 la Tratatul de comerŃ şi navigaŃie
semnat la Roma la 5 ianuarie 1934.
Bucureşti, 3 decembrie 1938
2/Conv. I.8

aM

- Protocol privitor la atribuŃiile şi funcŃionarea Comisiei Mixte
italo-române.
Bucureşti, 3 decembrie 1938
2/Conv. I.8

hiv

- ConvenŃie privitoare la cumpărarea de grâu (froment)
românesc.
Bucureşti, 3 decembrie 1938
2/Conv. I.8

Ar

- ConvenŃie între Regatul Italiei şi Regatul României spre a
înlătura dublele impuneri în materie de impozite directe.
Bucureşti, 3 decembrie 1938
2/Conv. I.8
- ConvenŃie între Italia şi România pentru asistenŃă
administrativă şi judiciară în materie fiscală.
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Bucureşti, 3 decembrie 1938

2/Conv. I.8

rn

e

- Proces-verbal privitor la memorandumul italian din 3
decembrie 1938 (în legătură cu conferinŃa de la Sinaia).
Bucureşti, 12 ianuarie 1939
8/Conv. D.17

rE
xte

- Acord între România şi Italia prin schimb de note privitor la
întinderea de la 20 aprilie 1939 asupra Albaniei a acordurilor
comerciale din 3 decembrie 1938.
Roma, 29 iunie 1939
2/Conv. I.8

er

ilo

- Protocol al primei sesiuni a Comisiei mixte italo-română
prevăzută prin protocolul special din 5 ianuarie 1934 şi ale
cărei atribuŃii au fost fixate prin Protocolul din 3 decembrie
1938.
Roma, 29 iunie 1939
2/Conv. I.8
2/Conv. I.8

fac

- Protocol al sesiunii a II-a a Comisiei Mixte italo-române.
Roma, 19 decembrie 1939

iA

- Acord pentru întinderea asupra Uniunii vamale italoalbaneze a Tratatului de comerŃ şi navigaŃie între România şi
Italia din 5 ianuarie 1934.
2/Conv. I.8
Roma, 19 decembrie 1939

ulu

- Al III-lea Protocol adiŃional la Tratatul de comerŃ şi navigaŃie
între România şi Italia din 5 ianuarie 1934.
2/Conv. I.8
Roma, 19 decembrie 1939

ste
r

- Protocol al sesiunii a III-a a Comisiei Mixte italo-române.
Bucureşti, 20 martie 1940

2/Conv. I.8

ini

- Acord între România şi Uniunea vamală italo-albaneză
pentru reglementarea plăŃilor.
Bucureşti, 20 martie 1940
2/Conv. I.8
2/Conv. I.8

aM

- Protocol al sesiunii a IV-a a Comisiei mixte italo-române.
Bucureşti, 27 august 1940

- Acord între Regatul României şi Uniunea vamală italoalbaneză pentru reglementarea plăŃilor între cele două Ńări.
Bucureşti, 27 august 1940
2/Conv. I.8

Ar

hiv

- Avenant la contractul intervenit la 20 iulie 1940 între statul
român şi societatea de drumuri italo-română.
Bucureşti, 12 noiembrie 1940
2/Conv. I.8
- Protocol al sesiunii a V-a a Comisiei mixte italo-române.
Roma, 19 iulie 1941
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- Protocol al sesiunii a VI-a a Comisiei italo-română.
Bucureşti, 29 noiembrie 1941

rE
xte

- Act public de navigaŃie la gurile Dunării.
GalaŃi, 2 noiembrie 1865

rn

Învoieli plurilaterale semnate de România
şi de Italia

e

2/Conv. I.8

8/Conv. D.1.s.

- Tratat pentru revizuirea stipulaŃiilor din Tratatul de la Paris
din 30 martie 1856 cu privire la navigarea pe Marea Neagră
şi Dunăre.
Londra, 13 martie 1871
8/Conv. D.1

ulu

- Tratat de pace cu Germania.
Versailles, 28 iunie 1919

iA

- ConvenŃie de armistiŃiu cu Ungaria.
Belgrad, 13 noiembrie 1918

fac

- ConvenŃie de armistiŃiu cu Austro-Ungaria.
Bucureşti, 3 noiembrie 1918

er

ilo

- Act adiŃional la actul public din 2 noiembrie 1865 privitor la
navigaŃia la gurile Dunării.
GalaŃi, 28 mai 1881
8/Conv. A.2.d.II
9/Conv. A.4 (la T.T.)
9/Conv. U.1
9/Conv. G.1
9/Conv. 14

- Întocmire privitoare la contul reparaŃiilor privitor la Italia.
Saint-Germain, 10 septembrie 1919

9/Conv. A.4

- Tratat de pace cu Bulgaria.
Neuilly, 27 noiembrie 1919

9/Conv. B.4

ini

ste
r

- Tratat de pace cu Austria.
Saint-Germain, 10 septembrie 1919

aM

- Tratat cu România asupra minorităŃilor
Paris, 9 decembrie 1919
- Tratat de pace cu Ungaria
Trianon, 4 iunie 1920

9/Conv. M.1
9/Conv. U.1

Ar

hiv

- Învoială pentru reglementarea anumitor chestiuni privitoare
la aplicarea tratatelor de pace şi la învoielile complementare
încheiate cu Austria, Ungaria, Germania, Bulgaria.
Spa, 16 iulie 1920
9/Conv. S.3

- Protocol cu Austria privitor la eventuala neexecutare a
clauzelor armistiŃiului.
Paris, 16 iulie 1920
9/Conv. A.4
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13/Conv. S.2

- Tratat de pace cu Turcia
Sévres, 10 august 1920

9/Conv. T.2

- Tratat pentru alipirea Basarabiei la România
Paris, 28 octombrie 1920

rE
xte

rn

e

- Tratat privitor la anumite frontiere ale Europei Centrale.
Sévres, 10 august 1920

9/Conv. D. 19, vol. II

- Legăminte (angajamente) ale Ungariei cu privire la dinastia
Habsburgilor.
Budapesta, 31 octombrie, 4, 5, 6 noiembrie 1921
9/Conv. U.1
2/Conv. C.2

ilo

- Protocol privitor la regimul paşapoartelor şi vizelor
Portorese, 23 noiembrie 1921

2/Conv. C.2

- Învoială privitoare la paşapoarte şi vize.
Gratz, 27 ianuarie 1922

14/Conv. P.10, vol. II

fac

er

- Protocol pentru uşurarea schimburilor comerciale.
Portorese, 23 noiembrie 1921

iA

- Întocmire pentru aplicarea Învoielii din 8 (sau 10)
septembrie 1919.
9/Conv. G.1, VIII
Paris, 11 martie 1922

ulu

- Întocmire pentru lichidarea Băncii austro-ungare.
Viena, 14 martie 1922

9/Conv.
Art.206

ste
r

- ConvenŃie privitoare la transferul creanŃelor şi depozitelor
9/Conv.
gestiunii Casei de Economii Poştale din Viena.
Art.215
Roma, 6 aprilie 1922

ini

- ConvenŃie privitoare la dubla impunere.
Roma, 6 aprilie 1922

IX.

A.4,

IX.

14/Conv. I.12
9/Conv. R.2 Arhive

aM

- ConvenŃie privitoare la chestiuni referitoare la arhive.
Roma, 6 aprilie 1922

A.4,

- Amendament la art. 393 din Tratatul de la Versailles şi la
articolele corespunzătoare din celelalte tratate de pace.
Geneva, 2 noiembrie 1922
9/Conv. G.1
9/Conv. A.4

- Protocol cu reprezentanŃii asociaŃiei purtătorilor de titluri.
Innsbruck, 29 iunie 1923

9/Conv.
A4.
art.203, Innsbruck

- Tratat de pace cu Turcia.

71/1923 T.4 şi 9/Conv.

Ar

hiv

- Proces-verbal al serviciului de restituiri.
Viena, 17 noiembrie 1922
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IX,

T.2

- ConvenŃie privitoare la regimul strâmtorilor.
Laussanne, 24 iulie 1923

9/Conv. T.2

- ConvenŃie privitoare la fruntariile Turciei.
Laussanne, 24 iulie 1923

9/Conv. T.2

rE
xte

rn

e

Laussanne, 24 iulie 1923

- ConvenŃie privitoare la stabilirea şi competenŃa judiciară în
Turcia.
Laussanne, 24 iulie 1923
9/Conv. T.2
- ConvenŃie comercială cu Turcia.
Laussanne, 24 iulie 1923

ilo

9/Conv. T.2

er

- DeclaraŃie şi protocol privitoare la amnistie în Turcia.
Laussanne, 24 iulie 1923

9/Conv. T.2

fac

- Protocol privitor la anumite concesii acordate în Imperiul
Otoman
Laussanne, 24 iulie 1923
9/Conv. T.2

iA

- Protocol privitor la accesiunea Belgiei şi Portugaliei la
anumite acte semnate la Laussanne la 24 iulie 1923.
9/Conv. G.1. VIII
Laussanne, 23 iulie 1923
9/Conv.
G.1.
Laussanne

ulu

- Act final al conferinŃei de la Laussanne.
Laussanne, 24 iulie 1923

VIII,

ste
r

- Protocolul privitor la semnarea Tratatului de la Laussanne şi
a anexelor lui de către Iugoslavia.
9/Conv. T.2
Laussanne, 24 iulie 1923

ini

- ConvenŃie privitoare la evaluarea şi reparaŃia pagubelor
suferite în Turcia de către supuşii Puterilor contractante.
Paris, 25 noiembrie 1923
9/Conv. T.2

aM

- ConvenŃie pentru reglementarea diferitelor categorii de
pensiuni care nu au fost reglementate prin ConvenŃia de la
Roma din 6 aprilie 1922.
Viena, 30 noiembrie 1923
9/Conv. A.4. IX

hiv

- ConvenŃie privitoare la reglementarea
provinciale, comunale şi judeŃene.
Viena, 30 noiembrie 1923

pensiunilor

9/Conv.
art.216

Ar

- Protocol privitor la semnarea celor două convenŃii din 30
noiembrie 1923: 1. pentru reglementarea diferitelor categorii
de pensiuni; 2. pentru reglementarea pensiunilor provinciale,
judeŃene şi comunale.
9/Conv.
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Viena, 30 noiembrie 1923

art.216

rE
xte

rn

e

- Învoială cu Comisia Europeană a Dunării pentru executarea
articolelor 352 din Tratatul de la Versailles, 307 din Tratatul
de la Saint-Germain, 235 din Tratatul de Neuilly şi 291 din
Tratatul de la Trianon.
GalaŃi, 16 mai 1924
9/Conv. G.1
- Două convenŃii privitoare la diferite categorii de pensiuni
nereglementate prin ConvenŃia de la Roma, 6 aprilie 1922.
9/Conv.
Viena, 26 iulie 1924
art.216

A.4.

IX,

ilo

- Întocmire între Comsia de ReparaŃii şi guvernul german cu
privire la reparaŃiile germane.
9/Conv. C.1. VIII, vol.
Londra, 9 august 1924
II

fac

er

- Protocol final al ConferinŃei pentru aplicarea planului
Dawes.
9/Conv. G.1 VIII, Plan.
Londra, 16 august 1924
Dawes

iA

- Proces-verbal definitiv de delimitare a graniŃei românoungare.
13/Conv. U.1
Oradea Mare, 27 iunie 1925

ulu

- Învoială privitoare la reŃinerile asupra celei de-a 2-a anuităŃi
a Planului Dawes, pentru armatele de ocupaŃie, etc.
9/Conv. C.1. VIII
Paris, 21 septembrie 1925
IX,

ste
r

- Învoială pentru aplicarea Protocolului de la Innsbruck din 29
9/Conv.
A.4.
iunie 1923.
art.203 Praga
Praga, 14 noiembrie 1925

ini

- Protocol adiŃional la Protocolul de la Innsbruck din 29 iunie
1923 şi la Învoiala de la Praga din 14 noiembrie 1923
Paris, 15 martie 1926
9/Conv. A.4. IX

aM

- Regulament de PoliŃie a NavigaŃiei aplicabil pe porŃiunea
Dunării între Ulm şi Brăila şi pe reŃeaua sa internaŃionalizată. 8/Conv. D.23 şi
Bratislava, 6 noiembrie 1926
8/Conv. D.18

hiv

- Învoială privitoare la reŃinerile asupra anuităŃilor Planului
Dawes pentru armatele de ocupaŃie.
9/Conv. G.1. VIII, Plan
Paris, 13 ianuarie 1927
Dawes

Ar

- Învoială aeronautică cu Ungaria pentru aplicarea articolului
128 din Tratatul de la Trianon.
Paris, 19 mai 1927
9/Conv. U.1
- Protocol adiŃional la art. 6 al Învoielii din Praga din 14
noiembrie 1925 pentru aplicarea Protocolului de la Innsbruck
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9/Conv. A.4. IX, art.
203, Paris

e

din 29 iunie 1923.
Paris, 26 noiembrie 1927

rE
xte

rn

- Procese verbale privitoare la repartiŃia datoriilor austroungare
Roma, 10 mai 1928
9/Conv. A. 4. vol. 9
- Protocol privitor la vărsământul către guvernul grec a unei
părŃi din plăŃile de reparaŃii bulgare deŃinute de Comisia de
ReparaŃii.
Paris, 13 iulie 1928
9/Conv. G.1. VIII

ilo

- Protocol pentru recunoaşterea dreptului României de a
adera la ConvenŃia de la Paris din 23 noiembrie 1923.
Paris, 1 august 1928
9/Conv. T.2

fac

er

- Învoială adiŃională la Protocolul de la Innsbruck şi la Învoiala
de la Praga, reglementând serviciul şi schimbul titlurilor
nominative de împrumut austriac.
Paris, decembrie 1928
9/Conv. A.4 IX
9/Conv. G.1. VIII, vol.
IV

iA

- Protocol pentru aprobarea în principiu a planului Young.
Haga, 31 august 1929

ulu

- Învoială privitoare la obligaŃiunile financiare
Cehoslovaciei decurgând din tratatele de pace din 1919.
Haga, 20 ianuarie 1930

9/Conv. G.1. VIII
9/Conv.
ReparaŃii

G.1.

VIII,

ste
r

- Întocmire între Puterile creditoare.
Haga, 20 ianuarie 1920

ale

- Învoială pentru achitarea definitivă a obligaŃiunilor financiare
ale Austriei.
Haga, 20 ianuarie 1930
9/Conv. A.4. VIII

ini

- Învoială pentru reglementarea reparaŃiilor bulgare.
Haga, 20 ianuarie 1930

9/Conv. G.1. VIII

aM

- Învoială pentru reglementarea definitivă a problemei
reparaŃiilor
Haga, 20 ianuarie 1930
9/Conv. G.1. vol. V

hiv

- Întocmire privitoare la memorandumul alăturat raportului
experŃilor din 7 iunie 1929.
Haga, 20 ianuarie 1930
9/Conv. G.1. VIII

Ar

- Întocmire privitoare la mobilizarea unei fracŃiuni a părŃii
neamânabile a anuităŃii noului plan
Haga, 20 ianuarie 1930
9/Conv. G.1. VIII
- Întocmire între puterile creditoare faŃă de Germania.
9/Conv.
G.1.
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VIII,

Haga, 20 ianuarie 1930

ReparaŃii

rn

e

- Preambul la cele 4 învoieli privitoare la obligaŃiunile
rezultând din Tratatul de la Trianon.
9/Conv. G.1. VIII, vol.
Paris, 28 aprilie 1930
IV

rE
xte

- Învoiala I privitoare la Întocmirea între Ungaria şi puterile
creditoare.
9/Conv. G. 1. VIII, vol.
Paris, 28 aprilie 1930
IV
- Învoiala II privitoare la reglementarea chestiunilor privitoare
la reformele agrare şi la Tribunalele Arbitrale Mixte.
Paris, 28 aprilie 1930
9/Conv. G.1. VIII
9/Conv.
Young

er

ilo

- Învoiala III privitoare la organizarea fondului agrar „A”.
Paris, 28 aprilie 1930

9/Conv.
Young

G.

1.

VIII,
VIII,

fac

- Învoiala IV privitoare la constituirea fondului „B”.
Paris, 28 aprilie 1930

G.1.

iA

- Protocol privitor la împrumuturile austro-ungare dinainte de
război trecute în sarcina statelor succesoare.
9/Conv. G. 1. VIII
Paris, 11 iunie 1930

ulu

- Protocol privitor la întrebuinŃarea unor elemente active ale
Comisiei de ReparaŃii.
9/Conv. G.1. VIII, Paris
Paris, 20 iunie 1930

ste
r

- Învoială privitoare la serviciul unor împrumuturi austroungare dinainte de război trecute în sarcina statelor
succesoare.
Paris, 31 octombrie 1930
9/Conv. U.1. X

ini

- DeclaraŃie a guvernelor puterilor părŃi la ConvenŃia stabilind
statutul definitiv al Dunării.
8/Conv. G.1 şi
Geneva, 5 decembrie 1930
8/Conv. D.3

aM

- Învoială adiŃională la Învoiala de la Paris din 31 octombrie
1930.
Paris, 13 decembrie 1930
9/Conv. U.1 X

hiv

- Învoială privitoare la datoriile publice negajate austroungare, libelate în florini sau coroane
Paris, 11 februarie 1931
9/Conv. U.1. X

Ar

- Contract de mandat (trust) cu Banca Reglementelor
InternaŃionale.
Paris, 6 mai 1931
9/Conv. G. 1. VIII
- Protocol pentru suspendarea între 1 iulie 1931 şi 30 iunie
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1932 a plăŃilor germane
Londra, 11 august 1931

e

9/Conv. G.1. VIII

rE
xte

rn

- ConvenŃie privitoare la stabilirea în ElveŃia a unei părŃi din
fondul agrar „A”.
Berna, 21 august 1931
9/Conv. G.1. VIII
- ConvenŃie privitoare la constituirea fondului „B”.
Berna, 21 august 1931

9/Conv. G.1. VIII

- Modus Vivendi privitor la competenŃa Comisiei Europene a
Dunării.
Berna, 13 martie 1932
8/Conv. D.3

pentru

lichidarea

problemei

iA

- Învoială cu Germania
reparaŃiilor.
Laussanne, 9 iulie 1932

fac

- Învoială privitoare la reparaŃiile negermane
Laussanne, 7 iulie 1932

er

ilo

- Protocol suplimentar la Protocolul de la Londra din 11
august 1931
Berlin, 6 iunie 1932
9/Conv. G.1. VIII
9/Conv.
G.1.
Laussanne

VIII,

9/Conv. G.
Laussane

VIII,

1.

ulu

- Modus Vivendi privitor la competenŃa Comisiei Europene a
Dunării.
8/Conv. D.3
Semmering, 25 iunie 1933

ste
r

- Modificarea Regulamentului de poliŃie a navigaŃiei aplicabil
pe Dunăre între Ulm şi Brăila şi pe reŃeaua sa
internaŃionalizată.
Bratislava, 18 decembrie 1934
8/Conv. D. 23
internaŃională

ini

- Întocmire (Aranjamente)
transportul cadavrelor.
Berlin, 10 februarie 1937

privitoare

la
5/Conv. C.5

hiv

aM

- Protocol privitor la stabilirea şi exploatarea liniilor aeriene
regulate Bucureşti – Belgrad - Roma; Bucureşti – Belgrad VeneŃia.
Zamun, 19 septembrie 1937
8/Conv. I.5

Ar
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