
Pentru Ion Iliescu, tezaurul romanesc are doar "o valoare psihologica"
Tezaurul romanesc aflat la Moscova, in valoare de aproximativ un miliard de dolari, nu reprezinta mare
lucru in opinia presedintelui Ion Iliescu. Si aceasta pe motiv ca Romania pierde anual in jur de 1,2
miliarde de dolari in relatiile economice cu Rusia. Astfel incat, a concluzionat Iliescu, tezaurul are mai
mult o valoare simbolica. Ion Iliescu a mai tinut sa dea asigurari ca ideea potrivit careia Romania vrea
neaparat sa promoveze integrarea Republicii Moldova in teritoriul sau este falsa. Ion Iliescu a declarat la
Moscova ca la intalnirea pe care a avut-o cu Vladimir Putin i-a explicat acestuia ce inseamna tezaurul
romanesc. Putin ar fi spus, cel putin dupa cum a declarat Ion Iliescu, ca nu stia de aceasta problema. Ion
Iliescu i-a explicat lui Putin ca, in timpul Primului Razboi Mondial, autoritatile romane au trimis tezaurul
la Moscova. A fost vorba de monede, hartii de valoare, arhive, bijuterii ale Coroanei, depozite ale BNR.
Iliescu a tinut sa le marturiseasca rusilor ca in Romania nu exista un inventar al tezaurului transferat la
Moscova! Mai mult, el i-a spus numarului 1 de la Kremlin ca in Romania se stie doar numarul
vagoanelor si al lazilor. Iliescu i-a explicat lui Putin ca tezaurul transferat la Moscova a fost evaluat la un
miliard de dolari. Presedintele Iliescu a tinut sa adauge imediat ca Romania pierde anual 1,2 miliarde
dolari in relatiile economice cu Rusia. In opinia presedintelui, raportat la aceste cifre tezaurul nu
reprezinta mare lucru ca valoare! Tezaurul are "mai mult incarcatura simbolica si politica". Ion Iliescu a
tinut sa spuna ca problema tezaurului a fost "exacerbata" si ca pentru romani are "o valoare psihologica",
si nu una financiara. Mai mult, presedintele Romaniei a reamintit si faptul ca rusii ne-au returnat cate
ceva in 1935, 1. 400 de lazi, in cea mai mare parte cu arhive, iar in 1956 o alta parte din tezaur. Problema
tezaurului nu este mentionata in tratatul romano-rus, ea fiind expediata intr-o declaratie politica anexa
semnata de ministrii de externe din cele doua tari. Printre altele, in declaratie se prevede constituirea unei
comisii mixte care se va ocupa de problema tezaurului. Declaratia nu prevede pana cand trebuie
constituita comisia si nici termenul pana la care aceasta trebuie sa ajunga la un rezultat. O asemenea
declaratie, in care presedintele Romaniei spune ca tezaurul nu are valoare, echivaleaza cu o renuntare la
sansele pe care le are tara noastra de a recupera ceva. Ideea potrivit careia Romania ar vrea neaparat sa
promoveze integrarea Republicii Moldova in teritoriul sau este falsa, a afirmat la Moscova presedintele
Ion Iliescu. Practic, presedintele a tinut sa dea asigurari partii ruse ca Romania a abandonat Basarabia.
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