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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
Adresată:  Domnului Antonel TĂNASE, Secretar general al Guvernului, cu rang 
de ministru 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 29/06/2020 
Obiectul întrebării: Înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni. 
 
Stimate domnule Ministru, Secretar general al Guvernului, 
 
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
republicată, prevede înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni, cu sediul în 
Municipiul București. Organizarea și funcționarea acestuia, inclusiv alocarea unui 
sediu corespunzător, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Potrivit comunicărilor anterioare, fostul Minister pentru Românii de Pretutindeni 
(MRP) își asumase pentru anul 2019 înființarea, amenajarea și dotarea 
corespunzătoare a Muzeului Românilor de Pretutindeni. În acest sens, Guvernul 
României transmisese o cerere către Consiliul General al municipiului București 
în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al municipiului București în domeniul public al statului, în 
vederea dării în administrare fostului Minister pentru Românii de Pretutindeni 
pentru a servi drept sediu al Muzeului Românilor de Pretutindeni. 
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Demersul fostului MRP, ale cărui atribuții au fost preluate de către Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni (DRP) din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, avea în vedere transmiterea unui mesaj clar către românii de pe 
toate meridianele globului cu privire la atenția Guvernului României dedicată 
păstrării și promovării identității naționale, culturale și lingvistice, precum și 
conectării acestora cu societatea românească.  

În acest sens, fusese identificat imobilul teren și construcție, situat în București, 
în incinta Grădinii de Vară Herăstrău (Parcul ”Regele Mihai”), intitulat Teatrul de 
Vară „Constantin Tănase”, adresa Teatrul Herăstrău (Parcul ”Regele Mihai”), 
Grădina de Vară, intrarea pe la Arcul de Triumf, sector 1, București,  aflat în 
domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului General al 
municipiului București, pentru edificarea Muzeului Românilor de Pretutindeni. 
Spațiul identificat urma a fi amenajat pentru a corespunde exigențelor unui  
Muzeu dedicat Românilor de Pretutindeni, instituție publică de interes național. În 
prezent, imobilul sus-menționat nu este utilizat.  

Spațiul identificat pentru realizarea Muzeului Românilor de Pretutindeni din 
incinta Grădinii de Vară Herăstrău (Parcul ”Regele Mihai”), intitulat Teatrul de 
Vară „Constantin Tănase”, a fost considerat oportun prin prisma numărului mare 
de vizitatori care trec pragul Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și al 
parcului „Regele Mihai” (Herăstrău), cu care se învecinează. Alegerea acestui 
spațiu a fost justificată și prin nemijlocita vecinătate cu cele mai vizitate obiective 
turistice din București. În context, amplasarea Grădinii de Vară în proximitatea 
Muzeului Satului conferă un grad sporit de atractivitate turistică, ceea ce este în 
beneficiul obiectivelor propuse de fostul MRP pentru înființarea fizică și 
dezvoltarea Muzeului Românilor de Pretutindeni.  

În egală măsură, s-a considerat că imobilul identificat poate deveni un punct de 
atracție pentru românii din diaspora și comunitățile istorice, având în vedere 
intenția fostului MRP de a coopta cât mai multe asociații, fundații, organizații și 
români de peste hotare, în procesul de constituire a colecțiilor publice, expozițiilor 
și fondurilor care urmează a fi dispuse în cadrul Muzeului.  

 Înființarea acestui Muzeu trebuie să constituie o premieră pentru România și să 
puncteze în mod clar și obiectiv interesul statului român de a încuraja toți românii 
din țară și de peste hotare să fie conectați la ceea ce înseamnă istoria diasporei 
și a comunităților românești, de la primele valuri de emigrație până în prezent. Un 
plus al imobilul identificat îl reprezintă accesibilitatea spațiului, în speță, existența 
mai multor căi de acces, precum și posibilitatea de a folosi multiple mijloace de 
transport pentru a ajunge în zonă.  
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De asemenea, Parcul „Regele Mihai” (Herăstrău) este cel mai întins ca suprafață 
din interiorul unui oraș european, fiind vizitat anual de circa 1 milion de persoane, 
indiferent de sezon. În acest sens,  Muzeul Românilor de Pretutindeni trebuie să 
fie o instituție permanentă de primă importanță, pusă în serviciul societății, 
deschisă publicului, specializată în păstrarea, identificarea, catalogarea, 
analizarea, menținerea şi conservarea diverselor documente şi materiale 
muzeistice care să provină din zonele extrafrontaliere locuite de români. 

Înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni răspunde interesului public al 
românilor din țară și din străinătate, având utilitate națională și internațională, 
fiind un element central în vederea păstrării, dezvoltării și exprimării identității 
etnice, culturale, lingvistice și religioase românești. În același timp, Muzeul pentru 
Românii de Pretutindeni, va oferi României un inestimabil capital de imagine atât 
în rândul românilor din țară și a celor de peste graniță, cât și față de publicul 
străin, mai ales în contextul în care astfel de muzee există și în alte state, 
precum Israel (Muzeul Diasporei Evreiești (Beit Hatfutsot), din cadrul Universității 
Tel Aviv), Ucraina (Muzeul Diasporei de la Cernăuți, Muzeul Diasporei Ucrainene 
de la Kiev), Polonia (Muzeul Emigrației de la Gdyni, Muzeul Diplomației și 
Diasporei Poloneze, în cadrul Universității Cazimir cel Mare, de la Bydgoszcz ), 
Cehia (Muzeul Culturii Cehe de peste hotare, de la ), Rusia (Muzeul Diasporei 
Ruse, de la Moscova) SUA (Muzeul American al Diasporei Cubaneze, California,  
Muzeul Diasporei Africane, San Francisco) etc.  

Potrivit dispozițiilor art. 293 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2009 privind Codul administrativ, „trecerea unui bun din domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la 
cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului 
sau al municipiului, după caz”. Totodată, potrivit dispozițiilor alin. (3) ale aceluiași 
articol, cererea sus-menționată se aprobă prin „notă înaintată Guvernului de 
către autoritatea/instituţia publică interesată, care cuprinde justificarea temeinică 
a uzului sau interesului public naţional”. 

Din câte ni s-a comunicat anterior, Guvernul României a aprobat transmiterea de 
către Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al 
municipiului București, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind 
trecerea unui imobil, teren și construcții, situate în incinta Parcului ”Regele Mihai” 
(Grădina de Vară Herăstrău), imobilul intitulat Teatrul de Vară „Constantin 
Tănase”,  din domeniul public al municipiului București în domeniul public al 
statului, în vederea dării în administrare fostului  MRP pentru a servi drept sediu 
al Muzeului Românilor de Pretutindeni.  
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Dacă noul Secretariat General al Guvernului și-a asumat și a reluat 
demersurile anterioare privind trecerea imobilului situat în Parcul ”Regele 
Mihai” din domeniul public al municipiului București în domeniul public al 
statului pentru a servi drept sediu al Muzeului Românilor de Pretutindeni? 
 

2. Dacă Secretariatul General al Guvernului a primit sau nu un răspuns 
privind decizia Consiliului General al municipiului București privind 
transmiterea respectivului imobil din domeniul public al municipiului 
București în domeniul public al statului pentru a servi drept sediu al 
Muzeului Românilor de Pretutindeni? În cazul unui răspuns afirmativ, vă 
rugăm să binevoiți a ni-l pune la dispoziție, în copie. 

 
3. Când preconizează Guvernul României înființarea Muzeului Românilor de 

Pretutindeni și dacă Secretariatul General al Guvernului a inițiat, iar dacă 
nu când intenționează să inițieze, conform atribuțiilor sale legale, 
demersurile necesare în vederea adoptării Hotărârii de Guvern 
corespunzătoare? 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin 
CODREANU 

 




