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Două decenii de activitate la Fundația Europeană Titulescu. 2002-20211 

 „Nu poți să fii diplomat sau om politic fără să fii și un om de carte.”  
Nicolae Titulescu 

 
În cuvântul de deschidere, prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele Fundației a spus, printre altele: 

„Despre ce am făcut până acum, lucrurile sunt foarte 
simple. E suficient să amintim câțiva parametri statistici 
din activitatea fundației pe parcursul celor 20 de ani: 
peste 200 de volume publicate sub egida Fundației 
Europene Titulescu, 
112 conferințe cu participare internațională 
79 de dezbateri pe teme majore de istorie, drept și 
actualitate 
257 de mese rotunde la care au participat numeroși 
experți: universitari, academicieni români și străini 
397 de lansări de carte 
Între copertele volumului de față am adunat, pentru 
prezent și viitor, majoritatea activităților Fundației 
Europene Titulescu din perioada 2002-2021, frecvența, 
varietatea și calitatea activităților Fundației fiind o 
dovadă a continuității ambiției organizației noastre de a 

sluji națiunea română.” 
Dr. Liviu ȚĂRANU a remarcat următoarele: „Pe lângă tot ce a 
însemnat partea aceasta de conferințe, de dezbateri, de 
simpozioane, de lansări de carte, tot ceea ce a însemnat editarea 
de carte sub egida Fundației sau chiar de către colegii noștri de 
aici de la Fundație am căutat ca, în primul rând, ceea ce am 
moștenit de la Nicolae Titulescu să fie publicat și transmis 
generațiilor actuale pentru că, până la urmă, aceasta este și 
misiunea Fundației noastre de mediere, într-un fel sau altul, în 
transmiterea înțelepciunii trecutului către generațiile actuale sau 
cele viitoare… S-a continuat editarea operelor politice ale lui 
Nicolae Titulescu, a operei de drept a marelui nostru diplomat și, 
                                                           
1 Fundația Europeană Titulescu a organizat joi, 5 mai 2022, începând cu ora 16:00, lansarea cărții: „Două decenii de activitate 
la Fundația Europeană Titulescu. 2002-2021”. A consemnat Irina Airinei 
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de asemenea, s-a insistat pe găsirea documentelor din exterior care privesc viața și activitatea marelui 
nostru diplomat.” 

 
Prof. univ. dr. Dumitru PREDA a rostit cuvinte de admirație la adresa oamenilor care au contribuit la 
lucrarea națională excepțională a Fundației: „De 31 de ani de când există această Fundație, mulți, puțini, 
înseamnă, totuși, o istorie iar Istoria e făcută de oameni 
și de ideile lor. De aceea, prin această carte, se aduce 
oamenilor care au contribuit la această lucrare a 
noastră.  
Trebuie să îl apărăm pe Titulescu pentru că prin 
Titulescu apărăm un mod de gândire creator și în care 
România și neamul românesc sunt pe primul plan. El 
spus de atâtea ori: M-am născut român! De aceea a vrut 
să revină în solul Patriei și tot președintele Fundației, în 
calitate de Ministru de Externe, a făcut să determine o 
acțiune politică la nivel internațional și iată-l pe 
Titulescu, când ajungem la poalele Tâmpei, putem să 
închinăm un gând și o mulțumire că există, iar alții au 
transpus și în pictură și în sculptură acest vis. Și în 
sculptură îl avem pe Doru Drăgușin, iarși monumentul 
de la Geneva le zice trecătorilor: aici e un român!” 
O evocare a unor mari oameni, de suflet, care au lucrat 
la această construcție spirituală, sub geniul tutelar al lui 
Titulescu, cel care spunea atât de frumos: „Nu poți să fii 
diplomat sau om politic fără să fii și un om de carte.” O 
lucrare amplă, menită să valorizeze această prețioasă 
moștenire spirituală prin tinerii care vor prelua ștafeta, 
prin cei care vor duce lumina geniului vizionar al 
marelui român, Nicolae Titulescu.  
 
Cărție își au destinul lor. Ca și oamenii. Dar, în 
interioritatea acestui destin, se află ființa, ființarea, 
truda, cunoașterea profundă și, mai ales, caracterul. 
Cartea, diplomația și omul trebuie să aibă caracter, 
putere, modestine, orizont și, mai ales, curaj. Chiar 
dacă diplomația înseamnă și slalom printre 
metereze, știința, cultura, caracterul și curajul îți țin 
creierul intact și rezistența genunchilor minții la 
viraje… 

Gl. Gh. Văduva 
 

 
Dumitru Preda, Adrian Năstase, Liviu Țăranu 

 
Adrian Năstase, Ioan Scurtu 
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