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Î N T R E B A R E 
 
 
 
 

  
Adresată: Domnului Bogdan Lucian AURESCU 

Ministru 
Ministerul Afacerilor Externe 
 

De către: Emil-Marius Pașcan 
Deputat de Mureș 
 

Obiectul: Motivul retragerii sprijinului Ministerului Afaceri lor 
Externe acordat Institutului Cultural Român  pentru 
celebrarea centenarului de la data încheierii Tratatului 
de la Trianon. 

 
 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
 
Observăm cu consternare că Președintele României nu a promulgat până în prezent Legea 
pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon și, în continuare, cel puțin la 
fel de regretabil, a sesizat la Curtea Constituțională neconstituționalitatea acestei legi. 
Menționăm că legea a trecut cu dificultate prin Parlamentul României, după multe confruntări și 
dispute politicianiste. 
 
Chiar în acest context, cadrul legislativ în vigoare permite popularizarea semnificației încheierii 
Tratatului de la Trianon. 
 
Astfel, Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român – prevede că Institutul Cultural Român are ca obiectiv – dezvoltarea de 
activităţi specifice în beneficiul culturii, al civilizaţiei naţionale şi al imaginii României în lume.  
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Cu toate acestea, Institutul Cultural Român, care a pregătit prin institutele culturale româneşti din 
străinătate organizarea de manifestări și acțiuni culturale pentru popularizarea semnificației 
încheierii Tratatului de la Trianon cu ocazia centenarului, a anulat acest proiect.  
 
În condițiile în care, conform Legii nr. 356/2003 – institutele culturale româneşti din străinătate 
îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din 
ţările respective – am fost sesizat că Ministerului Afacerilor Externe și-a retras sprijinul acordat 
Institutului Cultural Român pentru celebrarea centenarului de la data încheierii Tratatului de la 
Trianon. 
 
În consecință, vă rog Domnule Ministru să-mi comunicați care este motivul retragerii 
sprijinului Ministerului Afacerilor Externe acordat Institutului Cultural Român  pentru 
celebrarea centenarului de la data încheierii Tratatului de la Trianon, eveniment cu 
semnificații istorice fundamentale pentru națiunea română. 
 
Solicit r ăspuns în scris. Vă mulțumesc, 
 
Deputat PMP Emil-Marius Pașcan 




