Teodor Viorel Meleșcanu
Teodor Viorel Meleșcanu s-a născut la data de 10 martie 1941 în orașul
Brad (județul Hunedoara). După absolvirea Liceului Moise Nicoară din
Arad, a urmat studii universitare la Facultatea de Drept din București
(1959-1964) și apoi cursuri postuniversitare de relații internaționale la
Universitatea din București (1964-1966). A urmat cursurile Institutului
de Înalte Studii Internaționale și ale Universității din Geneva (19671970). În anul 1973 a obținut titlul de doctor în științe economice și
sociale, specialitatea drept internațional, la Universtitatea din Geneva.
Activitatea diplomatică
În anul 1966 a fost angajat ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe,
promovând succesiv, prin examene și concursuri, de la atașat diplomatic
până la gradul de ambasador. Între anii 1978-1985, Teodor Meleșcanu a
ocupat funcțiile de secretar II și secretar I, la Misiunea Permanentă a
României de pe lângă Organizația Națiunilor Unite și alte organizații
internaționale de la Geneva. În 1985 revine în centrala Ministerului
Afacerilor Externe, îndeplinind funcțiile de secretar I Ia Departamentul
Securitate Internațională (1985-1990), subsecretar de stat, șef al
Departamentului America Latină, Asia și Africa (23 august 1990-mai
1991) și secretar de stat (mai 1991-19 noiembrie 1992). În anul 1990 a
fost promovat la gradul de consilier diplomatic, iar în 1992 la gradul de
ambasador.
Activitatea politică
În perioada 19 noiembrie 1992- 11 decembrie 1996, Teodor Meleșcanu a
îndeplinit funcția de Ministru de stat, Ministru al Afacerilor Externe în
guvernul condus de Nicolae Văcăroiu. În urma alegerilor din noiembrie
1996 a fost ales ca senator de Prahova, pe listele PDSR. În această
calitate a îndeplinit funcția de Președinte al Comisiei pentru Afaceri
Externe din Senatul României în legislatura 1996-2000. Până în
noiembrie 1997 a fost membru în delegația Parlamentului României la
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
În iunie 1997 a fondat partidul Alianța pentru România fiind ales
președintele acestui partid în decembrie 1997 și reales în această funcție
în martie 2001. În ianuarie 2002, în urma fuziunii Alianței pentru
România cu Partidul Național Liberal, Teodor Meleșcanu devine primvicepreședinte al PNL. Ca urmare a Congresului ordinar din februarie
2005 a fost ales vicepreședinte și ca vicepreședinte al PNL responsabil cu
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relațiile internaționale, ca urmare a Congresului extraordinar din
ianuarie 2007.
În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2004 a fost ales senator
de Pahova, candidând pe listele Alianței DA. În calitate de senator a fost
vicepreședinte în Biroul Permanent al Senatului, până în aprilie 2007. În
urma remanierii guvernamentale din 5 aprilie 2007, Teodor Meleșcanu a
fost numit în funcția de ministru al apărării naționale în guvernul
Tăriceanu, până la 22 decembrie 2008. În perioada 15 ianuarie- 28
februarie 2008 a fost ministru interimar al Justiției. La alegerile
parlamentare din decembrie 2012, Teodor Meleșcanu a fost ales senator
liberal, deținând în Senat funcția de președinte al Comisiei de apărare,
ordine publică și siguranță națională. Din 28 februarie 2012 până la 22
septembrie 2014 a deținut funcția de director al Serviciului de Informații
Externe. Din februarie 2015 este numit consilier al primului ministru pe
probleme de securitate națională, cu rang de consilier de stat. La
alegerile din 2006 a fost ales senator liberal (ALDE) de Prahova.
Teodor Meleșcanu a fost ministru de externe în 2015, si apoi in perioada
2017-2020.
Activitate științifică
Pe lângă activitatea diplomatică și politică, Teodor Meleșcanu a
desfășurat și o intensă activitate academică și didactică. A predat ca
profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative (SNSPA) din 1992 și până astăzi, precum și la Facultatea
de Științe Politice a Universității din București (1992-2014). A publicat o
serie de lucrări și publicații științifice legate de dreptul internațional,
diplomație și științele politice și a fost membru al Comisiei ONU pentru
Dreptul Internațional (1996-2005). Este vicepreședinte al Asociației de
Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI) din București,
membru al Academiei Europene de Relații Economice și Culturale din
Italia, membru onorific al Institului de Diplomație din Mexic.
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