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Laudatio  

Prof. Univ. Dr, Teodor-Viorel Meleșcanu 

 

Profesorul universitar dr.Teodor-Viorel Meleșcanu este o personalitate a societății 

românești contemporane care s-a remarcat printr-o bogată activitate profesională, 

didactică şi de cercetare în domeniul dreptului international și al relațiilor diplomatice, 

de-a lungul a peste patru decenii, care i-a adus un prestigiu ştiinţific şi profesional 

recunoscut atât în țară cât și în străinătate. La acestea se adaugă trăsăturile morale care 

atestă că în activitatea sa s-a simţit răspunzător nu numai profesional, ci şi în relaţiile 

cu oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului faţă de sine însuşi şi lumea în care a 

trăit, conferindu-i şi o autoritate morală care-i întregeşte identitatea. 

Candidatul nostru pentru acordarea titlului de „doctor honoris causa” este o 

personalitate bine cunoscută în Arad, unde și-a urmat educația în cadrul Liceului 

„Moise Nicoară”, după absolvirea căruia a urmatstudii universitare la Facultatea de 

Drept din Bucureşti (1959-1964) şi apoi cursuri postuniversitare de relaţii 
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internaţionale la Universitatea din Bucureşti (1964-1966). În perioada facultăţii, în anul 

1961, şi-a satisfăcut stagiul militar obligatoriu la Şcoala Militară de Ofiţeri de Rezervă 

din Botoşani, având în prezent gradul de sublocotenent (în retragere). Pregătirea sa 

profesională solidă, bazată pe studiile liceale de la Arad și cele universitare și 

postuniversitare, i-a permis să costruiască carieră diplomatică impresionantăcunoscută 

la nivel național și internațional. 

În anul 1966, a fost angajat ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe; promovând 

succesiv, prin examene şi concursuri, până la rangul de ambasador. A îndeplinit 

următoarele funcţii în cadrul ministerului: ataşat diplomatic la Direcţia Juridică a 

Tratatelor (1966-1970) şi secretar III la Departamentul Organizaţii Internaţionale, 

Secţiunea Tratate de Dezarmare (1970-1978). În această perioadă, a urmat cursuri 

postuniversitare la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale a Universităţii din 

Geneva (1967-1968) şi Institutul Internaţional de Înalte Studii Internaţionale din 

Geneva (1967-1970). A obţinut, în anul 1973, titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe 

politice şi drept internaţional, la Universitatea din Geneva. Între anii 1978-1985, 

Teodor Meleşcanu a fost detaşat ca secretar II la Misiunea Permanentă a României de 

pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale de la Geneva. 

Revine în România în anul 1985, în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, 

îndeplinind funcţiile de secretar I la Departamentul Securitate Internaţională şi 

Dezarmare (1985-1990), subsecretar de stat, şef al Departamentului America Latină, 

Asia şi Africa (23 august 1990 - mai 1991) şi secretar de stat (mai 1991-19 noiembrie 

1992). În anul 1990, a fost promovat la rangul de consilier diplomatic, apoi în 1992, la 

cel de ambasador. 
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Pe lângă activitatea depusă exclusiv în sfera diplomației,Teodor Meleşcanu a avut o 

implicare activă pe scena politică din România. Acesta a îndeplinit funcţia de ministru 

de stat, ministru al Afacerilor Externe în guvernul condus de Nicolae Văcăroiu [19 

noiembrie 1992 - 11 decembrie 1996]. În această calitate, a fost membru şi lider al 

delegaţiilor române la diferite conferinţe şi reuniuni ale membrilor la Naţiunile Unite, 

agenţiile specializate, OSCE, Consiliul Europei, N.A.T.O., UEO şi organizaţii 

regionale. 

Activitatea sa, ca ministru de externe, s-a caracterizat prin profesionalism, competență 

și echilibru, fiind implicat în dosare extrem de importante pentru România cum ar fi 

aderarea la NATO și Uniunea Europeană, la Consiliul Europei, la admiterea în 

Organizația Internațională a Francofoniei. În paralel, a avut o activitate susținută de 

dezvoltare a relațiilor bilaterale ale României cu țările din vecinătateaimediată și cea 

apropiată. A fost artizanul negocierii și încheierii Tratatului de bază dintre România și 

Ungaria în 1996. 

În calitate de senator de Prahova, a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comisiei pentru 

Afaceri Externe din Senatul României, în legislatura 1996-2000. Până în noiembrie 

1997, a fost membru în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei. În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2004, a fost ales ca 

senator de Prahova, candidând pe listele Alianţei D.A. În calitate de senator, a fost 

vicepreşedinte în Biroul Permanent al Senatului (până în aprilie 2007), membru în 

Comisia pentru politică externă, în Subcomisia pe problemele românilor din afara 

graniţelor, în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (octombrie 

2005 - aprilie 2007) şi în Comisia de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire 

la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate 
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de CIA pe teritoriul României. În urma remanierii guvernamentale din 5 aprilie 2007, 

Teodor Meleşcanu a mai ocupat portofoliul de ministru al apărării, ministrul justiției 

(interimar) și director al Serviciului de Informații Externe din 2012 până în 2014. În 

prezent servește statul român din poziția de ministru de externe, funcție publică 

asumată în ianuarie 2017. 

În paralel cu activitatea diplomatică, cea politică și cea ministerială, Teodor Meleșcanu 

a avut și o carieră universitară înfloritoare. Profesor universitar din 1992, a predat la 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative și la Facultatea de Științe Politice 

a Universității din București,Catedra de relaţii internaţionale, fiind titular al cursurilor 

drept internaţional public, securitate europeană şi principiile şi practica diplomaţiei. De 

asemenea, a predat cursul Teoria şi practica negocierilor internaţionale, la cursurile de 

masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi cursul Drept 

internaţional public la cursurile de masterat ale Facultăţii de Istorie a Universităţii din 

Bucureşti.Începând cu 2013, este coordonator științific pentru studii doctorale la 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative. 

 

Mai mult, ca o recunoaștere a activității sale profesionale și științifice, Teodor 

Meleșcanu a fost ales, timp de 15 ani, ca membru al Comisiei Națiunilor Unite pentru 

drept internațional. De asemenea, i s-a conferit titlul de „doctor honoris causa” al 

Universității de Stat din Ciudad de Mexico, al Universității Libere din Chișinău 

(Republica Moldova) și al Universității „Andrei Șaguna” din Constanța. 

Este autor și co-autor de volume și autor de articole în domeniul dreptului 

internațional, al relațiilor internaționale și al securității. De asemenea, a avut 
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numeroase intervenții și prezentări la conferințe interne și internaționale și un număr 

important de interviuri în presa internă și internațională. 

Este decorat cu ordinul “Steaua României”. 

Aceaste repere semnificative, care constituie un cadru definitoriu al activității și 

personalității acestuia, mă îndreptățesc să-mi exprim acordul privind acordarea titlului 

de “doctor honoris causa” domnului Teodor Meleșcanu pentru activitatea sa în 

domeniul diplomatic și pentru contribuția sa în domeniul educației și cercetării 

științifice. 

 

 

Prof. Univ. Dr., Iordan Gheorghe Barbulescu 

Jean Monnet Chair 

Decan DRI-SNSPA 

Presedinte Senat SNSPA 

  


