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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată: Doamnei Doina GRADEA, Preşedinte-Director General al 

Societăţii Române de Televiziune, președinte al Consiliului de 

Administrație al Societății Române de Televiziune 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Înființarea unei redacții în dialectul istoric aromân în 
cadrul postului public TVR Internațional. Reluarea Întrebării parlamentare 
nr. 6049/05.11.2018. 
 
Stimată doamnă președinte director general, 
 
Urmare a faptului că Întrebarea noastră parlamentară 6049/05.11.20181 
adresată președintelui-director general al Societății Române de 
Televiziune, serviciu public de interes național, a fost lăsată fără niciun 
răspuns, revenim asupra subiectului. 
 

                                  
1 http://www.cdep.ro/interpel/2018/i6049A.pdf 

andreea.dinu
Text introdus
Nr.10972A/15.07.2020
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România, ca stat înrudit al minorităților sale de peste hotare, vorbitoare ale 
celor patru dialecte istorice ale limbii române comune – dacoromân, 
meglenoromân, aromân și istroromân – și-a asumat, încă din momentul 
Unirii Principatelor, un șir de obligații de solidaritate culturală și identitară 
cu acești conaționali.  
 
Aromânii reprezintă ca mărime a doua comunitate dialectală istorică 
românească după cea dacoromână și necesită o creștere a sprijinului 
cultural-identitar acordat de către statul înrudit cu mijloace adecvate la zi. 
 
Până la hiatusul comunist (1948-1989), statul român s-a achitat exemplar 
de obligațiile sale față de acești românii din Balcani. După 1989 asistența 
culturală pentru grupul nostru dialectal aromân a fost reluată, cunoscând o 
evoluție ascendentă.  
 
Înființarea secției aromâne a serviciului român de programe de la postul 
public Radio România Internațional în 1994 s-a înscris pe linia demersului 
legitim de menținere și consolidare a legăturilor cultural-identitare ale 
României cu minoritatea înrudită aromână din Balcani. 
 
Considerăm că acest prim pas important trebuie urmat de al doilea, cel al 
înființării unei redacții în dialectul istoric aromân în cadrul postului public 
TVR Internațional.  
 
O asemenea soluție mediatică ar consolida statutul României de stat 
înrudit al aromânilor din țările balcanice, oferindu-ne un instrument modern 
și eficient de comunicare culturală cu frații aromâni, în beneficiul acestora. 
  
În calitate de președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din 
afara granițelor țării cer Societății Române de Televiziune să identifice și să 
aplice o asemenea soluție strategică corectă, conformă atât cu legile și 
Constituția României, cât și cu standardele Consiliului Europei în materie 
de asistență acordată minorităților extrafrontaliere înrudite de către statul 
înrudit. 
 
Am formulat oficial această cerință și cu ocazia prezentării la tribuna 
Camerei Deputaților a Declarației politice din 20 martie 2018 privind 
înființarea în cadrul postului public TVR Internațional a unei redacții în 
dialectul istoric aromân.   
 
Totodată, vă facem cunoscut că am luat act de scrisoarea dumneavoastră 
C/501/02.07.2018 adresată Secretariatului General al Guvernului României 
prin care ați arătat că ”în privința înființării unei redacții în dialectul aromân 
în cadrul canalului TVR Internațonal” ”această decizie poate fi luată numai 
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de către Consiliul de Administrație al SRTv în baza unei analize complexe, 
inclusiv asupra fondurilor bugetare necesare”, punct de vedere cu care 
suntem de perfect acord. 
 
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării este 
pregătită să acorde la nivel parlamentar și în dialogul cu Guvernul 
României întreg sprijinul în vederea alocării fondurilor bugetare necesare 
înființării și funcționării unei redacții în dialectul istoric aromân al limbii 
române comune în cadrul postului public TVR Internațional. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

 
1. Punctul de vedere al Consiliului de Administrație al Societății Române 

de Televiziune privind necesitatea și posibilitatea înființării unei redacții 
în dialectul istoric aromân al limbii române comune în cadrul postului 
public TVR Internațional. În cazul în care timpul necesar analizării 
complexe a acestui subiect de către SRTv depășește termenele legale 
prevăzute pentru răspunsurile la întrebările parlamentare, vă rugăm să 
ne comunicați de cât timp suplimentar este nevoie pentru încheierea 
unei asemenea analize. 
 

2. Care este, în cazul unui punct de vedere pozitiv, cuantumul fondurilor cu 
care ar trebui suplimentat bugetul Societății Române de Televiziune?  
 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile 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 

 




