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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată: Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor 

Externe 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Neputința statului român privind înființarea Institutului 
Cultural Român la Kiev. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Așa cum bine se cunoaște, Ucraina dispune, începând cu anul 2007, de un 
Centru Cultural în București și, începând cu 18 decembrie 2009, de o Casă 
de Cultură Ucraineană la Timișoara, în timp ce România nu dispune de 
niciun Institut Cultural în Ucraina. Constatăm astfel lipsa de reciprocitate 
efectivă între Ucraina și România pe planul schimbului de Centre sau 
Institute Culturale în condițiile unei poziții anemice a părții române. 
 
Înființarea Institutului Cultural Român Kiev și a filialei sale de la Cernăuți, a 
căror existență este prevăzută de Hotărârea de Guvern nr. 492/2004, a 
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constituit în ultimii trei ani și jumătate una dintre preocupările noastre 
constante ca parlamentar român ales în circumscriptia electorala specială 
nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării și ca președinte al 
Comisiei pentru comunitățile de români din afara graniţelor ţării. Astfel, am 
interpelat în repetate rânduri Ministerul Afacerilor Externe în subiectul 
înființării Institutului Cultural Român la Kiev. 
 
În răspunsul pe care ni l-a transmis MAE în data de 13 martie 2017 la una 
dintre interpelările noastre parlamentare ni s-a comunicat, între altele, că:  
 
”În ceea ce privește ICR Kiev, inaugurarea festivă a acestuia a fost 
amânată, de mai multe ori, de partea ucraineană, care a invocat, folosindu-
se de prerogativele din legislația internă, diverse rezerve față de sediile 
potențiale identificate de partea română. În contextul în care, după 2014, 
dialogul româno-ucrainean a căpătat o nouă dinamică, există motive 
întemeiate pentru a spera la o atitudine mai cooperantă a autorităților de la 
Kiev în pregătirea inaugurării la Kiev. (…) 
 
Pentru deschiderea ambelor institute (ICR Moscova și ICR Kiev – nota 
noastră), MAE are prevăzute în bugetul său pentru anul 2017 sumele 
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de natură administrativă, 
conform atribuțiilor sale legale. Astfel, alocările bugetare prevăzute nu 
prezintă riscul întârzierii procesului de operaționalizare a celor două 
institute. 
 
Ministerul Afacerilor Externe va continua să coopereze cu Institutul Cultural 
Român, pe de o parte și cu autoritățile ucrainene și ruse, pe de altă parte, 
în vederea deschiderii, cât mai curând posibil, a (...) ICR Kiev”.   
 
Vă fac cunoscut că la 24 aprilie 2017, cu ocazia întrevederii avute la sediul 
Ministerului Afacerilor Externe cu fostul ministru Theodor Meleșcanu, am 
abordat împreună, într-o atmosferă călduroasă și constructivă, chestiunea 
privind necesitatea accelerării deschiderii Institutului Cultural Român la 
Kiev. 
 
La 7 august 2017, în calitate de președinte al Comisiei pentru comunitățile 
de români din afara granițelor țării i-am adresat o scrisoare oficială primului 
ministru de atunci al României în care am tratat chestiunea Institutelor 
Culturale Române de peste hotare, printre care și ICR Kiev cu filială la 
Cernăuți.  
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La 19 septembrie 2017 am prezentat în plenul Camerei Deputaților o 
declarație politică având ca obiect necesitatea punerii în aplicare a 
Hotărârii de Guvern nr. 492/2004 privind Institutele Culturale Române din 
străinătate, referindu-ne inclusiv la necesitatea inaugurării ICR Kiev cu 
filială la Cernăuți. 
 

Am arătat cu acea ocazie că actuala geografie a Institutelor Culturale 
Române de peste hotare nu acoperă statele în care există cele mai 
importante comunități istorice românești supuse aculturației. Institutul 
Cultural Român trebuie să fie prezent cu prioritate acolo unde există zeci și 
sute de mii sau milioane de români. 
 

Potrivit reglementărilor în vigoare, Institutele Culturale Românești din 
străinătate au ca obiectiv principal menținerea și dezvoltarea relațiilor 
culturale și spirituale cu românii din străinătate, în scopul conservării 
identității de limbă, cultură și tradiții a acestora și al antrenării lor în 
realizarea intereselor naționale ale României, consolidarea şi amplificarea, 
sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile româneşti de peste hotare.  
 
Printre atribuțiile principale ale Institutelor Culturale Românești din 
străinătate se află și susținerea inițiativelor pentru dezvoltarea culturală a 
comunităților românești din străinătate, pentru a favoriza menţinerea 
legăturilor acestora cu ţara. 
 

La 20 noiembrie 2017, răspunzând unei interpelări parlamentare pe care i-
am adresat-o ministrului Afacerilor Externe la 31 octombrie 2017 (nr. 
783B/2017) și care a avut ca obiect punerea în aplicare a Hotărârii de 
Guvern nr. 492/2004 în partea privind Institutele Culturale Române de la 
Kiev, Cernăuți, Belgrad, Moscova și Atena și înființarea unor institute 
culturale românești noi sau filiale în Republica Moldova (Bălți și Cahul), 
Serbia (Bor), Bulgaria (Sofia și Vidin) și Albania (Tirana, Corcea și 
Saranda), ni s-a comunicat, între altele, că: 
 
”1. Ministerul Afacerilor Externe continuă dialogul cu autoritățile ucrainene 
cu scopul de a crea condițiile necesare deschiderii și funcționării la 
parametri firești a ICR Kiev și a filialei ICR Kiev de la Cernăuți. În momentul 
de față, printre variantele de sediu pe care le avem în analiză se numără 
atât opțiunea unui spațiu reprezentativ în centrul capitalei ucrainene ca 
sediu ICR, cât și o posibilă mutare a ambasadei României la Kiev într-o 
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clădire nouă, care să dispună și de condițiile necesare găzduirii ICR Kiev. 
Deocamdată, evaluarea opțiunilor nu a fost finalizată, dar demersurile 
logistice vor continua în paralel cu cele politice. Considerăm că publicarea 
adreselor opțiunilor posibile ar fi contraproductivă și ar risca să întârzie și 
mai mult deschiderea ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți. MAE va 
continua să caute, cu calm și perseverență, identificarea unei soluții politice 
și logistice care să permită inaugurarea ICR Kiev și filiala ICR Kiev de la 
Cernăuți. 
 
2. Întărirea cooperării Ucrainei cu Uniunea Europeană și mai ales 
apropierea Ucrainei de UE aduce beneficii, în primul rând, cetățenilor 
români și ucraineni, inclusiv etnicilor români din Ucraina. Drept urmare, 
apreciem că orice blocare sau întârziere a acestui proces ar aduce 
prejudicii cetățenilor români și ucraineni, inclusiv celor peste 400.000 de 
români din Ucraina”. 
 
La 6 februarie 2018 am abordat din nou, la tribuna Camerei Deputaților, 
chestiunea înființării ICR Kiev, considerând-o drept una dintre prioritățile 
anului Centenar, cu de impact pozitiv asupra comunităților de români din 
afara granițelor țării. 
 
La 25 iulie 2018 Ministerul Afacerilor Externe, răspunzând interpelării 
noastre nr. 4932A/2018, ne-a transmis următoarele: 
 
”Ministerul Afacerilor Externe are  permanent în atenție crearea condițiilor 
necesare deschiderii și funcționării ICR Kiev și a filialei ICR Kiev de la 
Cernăuți. În prezent, este în curs de derulare procesul de selecție a 
ofertelor pentru asigurarea sediului în care va funcționa Institutul de la 
Kiev. Odată finalizat acest proces, vor putea fi demarate procedurile pentru 
amenajarea sediului astfel încât să corespundă nevoilor de reprezentare și 
de derulare a proiectelor de promovare culturală”. 
 

Contrar tuturor asigurărilor oficiale și formale primite în ultimii trei ani și 
jumătate cum că pregătirile care durează de ani de zile pentru inaugurarea 
ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți s-ar afla în fază finală, fiind 
asigurate încă din 2017 și mijloacele bugetare necesare, nu am observat 
totuși niciun progres vizibil privind punerea în aplicare a HG 492/2004 în 
partea referitoare la ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți. Inaugurarea 
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ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți este amânată sine die. În orice caz, 
nicio autoritate de stat nu ne-a putut comunica o dată concretă (orizont de 
lună și an) pentru inaugurarea ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți și 
nici nu s-a angajat să întreprindă eforturi susținute și suficiente pentru 
onorarea obiectivului legal și strategic de inaugurare a ICR Kiev și a filialei 
sale de la Cernăuți. 
 
Totodată, observăm că Ministerul Afacerilor Externe, misiunea diplomatică 
a României în Ucraina și oficiile consulare ale României în Ucraina nu au 
asigurat transparența și nu au transmis niciodată nicio declarație publică ori 
comunicat de presă privind amânarea inaugurării ICR Kiev și a filialei sale 
de la Cernăuți ”de mai multe ori, de partea ucraineană, care a invocat, 
folosindu-se de prerogativele din legislația internă, diverse rezerve față de 
sediile potențiale identificate de partea română” până în anul 2014.  
 

Observăm de asemenea că, în ultimii 6  ani și mai bine, autoritățile de la 
Kiev nu au manifestat mai multă disponibilitate de cooperare în ceea ce 
privește inaugurarea ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți, chiar dacă 
Ministerul Afacerilor Externe ne-a asigurat oficial că ”În contextul în care, 
după 2014, dialogul româno-ucrainean a căpătat o nouă dinamică, există 
motive întemeiate pentru a spera la o atitudine mai cooperantă a 
autorităților de la Kiev în pregătirea inaugurării la Kiev”. 
 

Există temeiuri să credem că Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul 
României nu au condiționat politic sprijinul acordat Ucrainei de către 
România printr-un grad mai ridicat de disponibilitate și cooperare a 
autorităților ucrainene în vederea inaugurării ICR Kiev și a filialei sale la 
Cernăuți. Se pare că avem de a face cu un sabotaj ucrainean mai mult 
sau mai puțin discret și de o lipsă de reacție adecvată din partea 
Bucureștiului. Fiți de acord că o asemenea situație nu poate fi tolerată la 
nesfârșit. 
 

În această situație, ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog respectuos 
să ne comunicați: 
 
1. Care sunt motivele pentru care Ministerul Afacerilor Externe nu stabilește 

o dată concretă, pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 
492/2004 în partea privind ICR Kiev și filiala sa de la Cernăuți? 
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2. Ce a întreprins concret Ministerul Afacerilor Externe, ca formă adecvată 
de condiționare sau presiune rezonabilă justificată, în dialogul cu 
autoritățile ucrainene de după 2014 pentru asigurarea reciprocității pe 
planul schimburilor de Centre/Institute Culturale și care a fost reacția 
autorităților de la Kiev? 

3. Când anume intenționează Ministerul Afacerilor Externe să se 
conformeze prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 492/2004 în partea 
privind ICR Kiev și filiala sa de la Cernăuți și să stabilească un termen 
concret pentru inaugurarea ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți? 

4. Care este data concretă preconizată pentru inaugurarea ICR Kiev și a 
filialei sale de la Cernăuți, în eventualitatea că o asemenea dată 
concretă a fost stabilită. 

 
         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, 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 

 




