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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 
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: 21/07/2020 
Obiectul întrebării: Evoluțiile în problema înființării Institutului Cultural 
Român la Moscova. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 
Înființarea Institutului Cultural Român Moscova, a cărui existență este 
prevăzută de Hotărârea de Guvern nr. 492/2004, a 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 Moscova și pe parcursul acestor ani am 
primit de fiecare dată asigurările oficiale în scris ale MAE cum că momentul 
înființării ar fi foarte aproape. 
 
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:  
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”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 adminiatrativă, 
conform atribuițiilor 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 Moscova (...)”.   
 
Moscova este cel mai mare oraș de pe continentul european și cuprinde 
(oraș și regiune) una dintre cele mai mari comunități românești de peste 
hotare, comunitate foarte slab asistată cultural de către statul înrudit 
România. 
 
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 
v-am adresat-o 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), ne-ați comunicat, între altele, 
că: 
 
”În ceea ce privește ICR Moscova, vă putem informa că spațiile care vor 
fi folosite pentru a inaugura ICR Moscova au fost deja amenajate, dar 
procesul de identificare și pregătire a personalului care va fi trimis să 
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lucreze la ICR Moscova se derulează la un ritm mai lent decât cel 
preconizat”. 
 
Readucm în atenție aceste aspecte întrucât constatăm pentru a câta oară 
lipsa de reciprocitate efectivă între Federația Rusă și România pe planul 
schmbului de Centre sau Institute Culturale. Partea rusă dispune de mai 
multe Centre Culturale în România, în timp ce România nu dispune de nici 
un Institut Cultural îbn Federația Rusă. 
 
Observăm în context că Federația Rusă a pus în aplicare Acordul dintre 
Guvernul Federaţiei Ruse și Guvernul României privind stabilirea 
condiţiilor de activitate ale Centrul Rus de Știinţă și Cultură din 
București și Institutul Cultural Român de la Moscova. 
 
Reamintim că în București funcţionează Centrul Rus de Știinţă și 
Cultură (sediul în bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 50, Director Natalia 
Mujennikova), inaugurat la 15 mai 2015, acesta fiind o reprezentanţă a 
Agenţiei Federale pentru Comunitatea Statelor Independente din România. 
Înființarea Centrului Rus de Știinţă și Cultură din București Decretul 
Președintelui Federaţiei Ruse din 08 mai 2013 N 476 „Probleme ale 
Agenţiei Federale pentru Comunitatea statelor Independente, compatrioţii 
care trăiesc în străinătate și cooperarea umanitară internaţională”. 
 
Un alt Centru de Limbă și Cultură Rusă din București, inaugurat la 4 
decembrie 2009, funcţionează în cadrul Academiei de Studii Economice 
din București, în baza unui Acord de parteneriat între ASE București și 
Fundaţia ”Russki Mir” (Lumea Rusă) de la Moscova. 
 
Un Centru Cultural Rus a fost inaugurat în municipiul Cluj-Napoca la 29 
noiembrie 2011 de către Fundaţia ”Russki Mir” (Lumea Rusă), fiind situat în 
incinta Căminului Economica I al Universităţii Babeș-Bolyai (strada Teodor 
Mihali nr. 58, Cluj-Napoca, conducător Judit Bartalis,).  
 
Un Cabinet al Fundaţiei ”Russki Mir” (Lumea Rusă) La 5 decembrie 
2014 a fost inaugurat în municipiul Timișoara, în incinta Universităţii de 
Vest, cu sprijinul Ambasadei Fedraţiei Ruse în România. 
 
Impresia mai multor observatori este că în chestiunea înființării ICR 
Moscova partea română a adoptat și menține o poziție anemică și timidă 
frizând autosabotarea.  
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În această situație, ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog respectuos 
să ne comunicați: 
 
1. Care au fost în 2019 și 2020 evoluțiile în chestiunea înființării ICR Moscova 

și care sunt piedicile concrete în calea acestei înființări prevăzute de cadrul 
legislativ românesc. 

2. Care sunt motivele concrete 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 Moscova. 

3. Când anume intenționează Ministerul Afacerilor Externe să se conformeze 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 492/2004 în partea privind ICR 
Moscova și să stabilească un termen concret pentru inaugurarea ICR 
Moscova în spațiile despre care a făcut vorbire în răspunsurile la întrebările 
noastre parlamentare anterioare. 

4. Care este data concretă preconizată pentru inaugurarea ICR Moscova, 
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 

 

 




