Două experienţe cu Meleşcanu
Prima experienţă – 1991 Meleşcanu secretar de stat
În 1991 am adunat peste 200-220 de semnături de la colegii parlamentari pentru înfiinţarea unei
comisii care sa se ocupe de recuperarea tezauărelor de la Moscova. Cu atâtea semnături în spate
preşedintelui Camerei Deputaţiilor îi era greu să nu-i dea curs. Ideea cu comisia mi-a venit de la Mugur
Isarescu care zicea ca acum URSS încearcă să intre în organizaţiile financiare internaţionale, care trebuie
văzute ca nişte cluburi selecte şi pentru elite şi o ţară care n-a restituit ceea ce nu-i aparţine nu poate
intra. Dar cum orice „mişcare” care putea deranja noii mai mari ai zilei (am şi alte dovezi) Dan Marţian
le discuta cu Ion Iliescu, sunt chemat la Biroul Permanent al Camerei Deputaţiilor , unde vine şi Theodor
Meleşcanu , secretar de stat la Externe şi care lămureşte pe membri Biroului Permanent că propunerea
mea n-ar avea rost! Şi care a fost argumentul secretarului de stat: Iliescu a antamat această chestiune
cu Gorbaciov şi nu ar trebui să tulburăm „lucrarea” lor cu comisia noastră! Am rămas aşa de prost
impresionat de intervenţia lui Meleşcanu încât nu l-am mai privit de atunci altfel decât ca pe un
SLUGOI, ca pe un om mic. E bine, de revăzut în această materie şi alte poziţii cum ar fi cea a lui Vladimir
Bucovschi din M.Oprea "În dialog cu Vl.Bucovschi, Despre natura comunismului", editura Polirom 2006,
pg 232. Disidentul Vladimir Bucovschi în anul 1992 a intrat în arhivele sovietice de unde a extras
procesul verbal al întâlnirii dintre Gorbaciov şi Iliescu din 5 aprilie 1991. Iată pe ce se baza OMUL de
STAT Meleşcanu când îl slugărea pe Iliescu:
I.Iliescu: „Şi acum a treia problemă. În timpul primului război mondial, valorile Trezoreriei române au
fost transferate în băncile ruseşti. După război am vorbit despre aceasta, dar valorile nu au fost găsite.
În 1956, o parte din tezaur (aurul sciţilor, din săpăturile arheologice) a fost găsit şi se află acum în
muzeele româneşti. Nimic altceva nu s-a găsit. Poate că ar trebui să înfiinţăm o comisie comună?"
Gorbaciov: "Aceasta este, de asemenea, o noutate pentru mine. Voi cere un raport cu privire la acestă
temă."
Cu alte cuvinte nu România să pretindă fără echivoc ce-i aparţine pe o idee cu substanţă (ideea
culeasă de la Mugur Isărescu) ci să aşzepte mila rusului! Asta a servit actualul prezidenţiabil
Meleşcanu, un om cu mentalitate de slugoi.

A doua experienţă – 1994 Meleşcanu ministru de externe
În 1994 după ce Catrine Lalumiere, nu mai ştiu ce funcţii avea pe la Bruxelles, a fost intoxicată în
Parlamentul României cu o broşură scoasă de unguri despre românizarea oraşelor Transilvaniei şi în care
bravi noştri parlamentari au înfierat comportarea neloială a udemeriştilor după plecarea catrinei. Eu am
facăut un studiu întitulat „The Towns of Transylvania”, pe care l-am tipărit pe speze proprii. Traducerea
excelentă a fost făcută de un cadru de excepţie al universităţii clujene. Cartea am dat-o senatorului de
Cluj, Adrian Moţiu, să o ducă la Parlamentul european, unde noi aveam, dacă nu greşesc, statut de
observator. Senatorul a crezut că face bine să-i arate ministrului de externe, Theodor Meleşcanu. I-a
arătat cartea, dar nu i-a plăcut lui Theodor Meleşcanu. Important pentru el nu era România şi apărarea
ei ci apărarea păturii politice din care făcea şi el parte. EXACT, EXACT aceiaşi idee călăuzitoare ca în cazul
comisiei pentru tezaur. Nici el cu tot ministerul în spate, după cum nici Parlamentul cu miile sale de
tăietori de frunză n-au fost în stare să producă ei o alternativă la cartea mea. Ce-l deranjase pe ministru
de externe al României că un parlamentar român distribuie la Bruxelles o carte binevenită, corectă
despre maghiarizarea din Transilvania? Îl drranjase că într-un paragraf final scriam că România este
condusă de foştii comunişti, preşedinte Iliescu, guvern Năstase. Senatorul, prietenul meu, şi el pui de
lele, sfătuit de Meleşcanu nu dat cartea decât după ce a tăiat cu lama pasajul despre conducerea
României de atunci. Ce penibil!
Ce aluat miserabil, ce tărâţă! Sau vorba lui Fănuş Neagu MULTĂ IESLE, NICI UNGHIE DE CHRISTOS!
Tovarăşi din servicii, din ... n-a făcut nimenea bici – vorba ungurilor!
The Towns of Transylvania se poate citi pe net, fără tăietura sugerată de actualul prezidenţiabil!

