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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
 

Adresată: Domnului Ludovic ORBAN, Prim-ministru al României   
De către: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 21/07/ 2020 
Obiectul întrebării: Completarea HG nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind 
organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin 
reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor 
institute noi și aprobarea înființării unor institute culturale românești la Sofia 
(Republica Bulgară), cu filială la Viin, și Tirana (Republica Albania), cu filiale la 
Corcea și Saranda și înființarea unor filiale ale ICR Chișinău la Bălți și Cahul. 
 
Stimate domnule Prim-ministru, 
 
Guvernul României a aprobat, în data de 1 aprilie 2004, Hotărârea nr. 492 privind 
organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin 
reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor 
institute noi.  

Prin această Hotărâre de Guvern, cu modificările și completările ulterioare, s-a 
aprobat înființarea următoarelor Institute Culturale Românești din străinătate: 

1. Institutul Cultural Român de la Viena, Republica Austria; 
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2. Institutul Cultural Român de la Praga, Republica Cehă; 

3. Institutul Cultural Român de la Varşovia, Republica Polonă; 

4. Institutul Cultural Român de la Stockholm, Regatul Suediei; 

5. Institutul Cultural Român de la Paris, Republica Franceză; 

6. Institutul Cultural Român de la New York, Statele Unite ale Americii; 

7. Institutul Cultural Român ”Titu Maiorescu” din Berlin, Republica Federală 
Germania; 

8. Institutul Cultural Român de la Beijing, Republica Populară Chineză; 

9. Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, 
Republica Italiană; 

10. Accademia di România din Roma, Republica Italiană;  

11. Institutul Cultural Român ”Dimitrie Cantemir” de la Istanbul, 
Republica Turcia; 

12. Institutul Cultural Român de la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord; 

13. Institutul Cultural Român de la Madrid, Regatul Spaniei; 

14. Institutul Cultural Român de la Lisabona, Republica Portugheză; 

15. Institutul Cultural Român de la Moscova, Federaţia Rusă; 

16. Institutul Cultural Român de la Belgrad, Serbia şi Muntenegru; 

17. Institutul Cultural Român de la Kiev, Ucraina, cu filială la 
Cernăuţi; 

18. Institutul Cultural Român de la Atena, Republica Elenă; 

19. Institutul Cultural Român ”Minai Eminescu” de la Chişinău, Republica 
Moldova; 

20. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, Statul Israel; 

21. Institutul Cultural Român de la Bruxelles, Regatul Belgiei; 
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22. Institutul Cultural Român de la Budapesta, Republica Ungară, cu 
filială la Szeged (corect – Seghedin); 

Între altele, 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 (HG nr. 492/2004), 
precum și susţinerea circulaţiei valorilor culturii şi ştiinţei dinspre şi înspre ţară, 
consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile 
româneşti de peste hotare (Legea nr. 356/2003). 

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 atât integrarea lor în statul de 
reşedinţă, cât şi menţinerea legăturilor cu ţara (HG nr. 492/2004). 

Contrar Hotărârii Guvernului României nr. 492 din 1 aprilie 2004, patru dintre 
aceste 22 de Institute culturale române, și anume cele de la Atena (Republica 
Elenă), Kiev și Cernăuți (Ucraina), Belgrad (Republica Serbia) și Moscova 
(Federația Rusă) nu au fost înființate până astăzi. Aceasta în pofida faptului că în 
cele patru state există comunități românești importante numeric (circa 100 000 de 
migranți dacoromâni și circa 300 000 de aromâni autohtoni și meglenoromâni în 
Republica Elenă, peste 500 000 de români în Ucraina, circa 400 000 de români în 
Republica Serbia și circa 700 000 de români în Federația Rusă). În opinia 
noastră, problema Institutelor Culturale Române le la Atena, Kiev și Cernăuți, 
Belgrad și Moscova ar trebui să se afle în centrul atenție Guvernului României. 

Dintre statele vecine României doar în Republica Moldova și Republica 
Ungară există Institute Culturale Române, cu precizarea că, spre deosebire 
de Republica Moldova, Ungaria este mai avantajată, acolo existând și o 
filială la Seghedin. 

Nu există niciun Institut Cultural Român în vreunul din statele balcanice. 
Observăm în context că în state precum Bulgaria și Albania, în care există 
importante comunități de români și în care interesul pentru limba și cultura 
română rămâne a fi unul ridicat, Statul român nu a prevăzut înființarea de Institute 
Culturale Române. 

În legătură cu cele menționate mai sus, vă adresez respectuos propunerea să 
uzați de dreptul dumneavoastră de inițiativă în sensul completării Hotărârii 
Guvernului nr. 492 privind organizarea și funcționarea institutelor culturale 
românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, 
precum și înființarea unor institute noi cu prevederi noi despre înființarea unui 
Institut Cultural Român la Sofia (Bulgaria), cu filială la Vidin, și a unui Institut 
Cultural Român la Tirana (Albania), cu filiale la Corcea și la Saranda, unde 
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există, din câte cunoaștem, toate premisele pentru crearea unei asemenea filiale 
în Casa Nicolae Iorga retrocedată de statul albanez României și în care în 
perioada interbelică, dar și în perioada celui de al Doilea Război Mondial, a 
funcționat Institutul Român de la Saranda. 

De asemenea, supun atenției dumneavoastră propunerea înființării la Bălți și 
Cahul a unor filiale ale Institutului Cultural Român ”Mihai Eminescu” din 
Chișinău și completarea în acest sens a HG 492/2004, cu planificarea și 
alocarea fondurilor bugetare necesare. Câteva argumente pentru înființarea 
filialelor ICR la Bălți și Cahul: 

 municipiile Bălți și Cahul sunt principalele orașe ale Republicii Moldova, în 
nord și, respectiv, sud. 

 ambele municipii sunt centre universitare și centre ale Regiunilor de 
Dezvoltare Nord și, respectiv, Sud, în jurul lor gravitând viața culturală a 
regiunii de nord și, respectiv, de sud, a Republicii Moldova. 

 Republica Moldova este, după România, singurul stat cu o majoritate 
etnică, lingvistică și culturală românească. 

 Bălțiul și Cahulul găzduiesc Consulate Generale ale României, cărora le 
sunt arondate zone de jurisdicție consulară cu o numeroasă prezență a  
populației românești (de ordinul sutelor de mii) care și-a restabilit cetățenia 
română sau a solicitat redobândirea ei. 

 în prezent, Republica Moldova este tratată ca și majoritatea statelor străine 
în care este prezent ICR și inferior față de cum sunt tratate state precum 
Ungaria (ICR Budapesta și filiala ICR la Seghedin), Italia (Academia di 
Romania la Roma și Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică 
de la Veneţia), în care numărul de etnici români și de cetățeni români legal 
domiciliați este inferior celui din Republica Moldova. 

Asemenea eventuale decizii ale Guvernului României vor fi în măsură să 
contribuie substanțial nu doar la promovarea limbii și culturii române în statele din 
regiune, dar și să vină în sprijinul importantelor noastre minorități românești din 
aceste state. 

Vă stau la dispoziție, cu toată deschiderea și solicitudinea, pentru orice precizare 
sau informație suplimentară pe marginea subiectului Institutelor Culturale 
Române din Bulgaria și Albania care ține de interesul nostru național comun, fiind 
prin excelență transpartinic. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog respectuos să ne transmiteți: 
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1. Câte și care anume sunt variantele concrete de soluții alternative 
identificate la Kiev și Cernăuți pentru sediile ICR Kiev. Vă rugăm să 
indicați în fiecare caz aparte nu doar locațiile sediilor alternative 
identificate, ci și perioada (lună, an) identificării și/sau a renunțării, cu 
precizarea, după caz, a motivelor reale ale renunțării; 

2. Care sunt variantele actuale concrete de soluții pentru sediile ICR Kiev și 
ale filialei sale de la Cernăuți și care sunt motivele reale ale nepunerii în 
aplicare a acestor soluții; 

3. Dacă Guvernul României a condiționat în vreun fel, în dialogul cu 
autoritățile ucrainene, susținerea acordată Ucrainei de către România în 
procesul de asociere la Uniunea Europeană de renunțarea Kievului la 
împiedicarea deschiderii ICR Kiev și a filialei sale de la Cernăuți, 
împiedicări interpretabile ca gesturi de ostilitate, neconforme principiului 
reciprocității, în condițiile în care Ucraina și-a putut deschide fără nici un 
fel de probleme un Centru Cultural la București. Împiedicarea României 
de a-și deschide un Centru Cultural la Kiev cu filială la Cernăuți și lipsa 
unei reacții eficiente din partea Bucureștiului reprezintă, în opinia noastră, 
un indicator al tipului și nivelului de relații dintre cele două state; 

4. De cât timp are nevoie Guvernul României pentru a trata rezultativ cu 
autoritățile Ucrainei și soluționa chestiunea deschiderii ICR Kiev și a filialei 
sale de la Cernăuți; 

5. Dacă au fost finalizate, așa cum ne-a asigurat MAE în martie 2017, 
pregătirea resurselor umane  și a sediului corespunzător al ICR Moscova. 
Dacă da, care este data concretă preconizată pentru inaugurarea ICR 
Moscova în următoarele 2 luni rămase până la încheierea anului curent; 

6. Care sunt motivele concrete pentru care ICR Atena nu este înființat 
efectiv, iar HG 492/2004 în această parte nu este pusă în aplicare de 
Guvernul României și MAE. Ce măsuri concrete au fost întreprinse pentru 
depășirea situației și când anume preconizează Guvernul României să 
inaugureze ICR Atena, în condițiile în care, în baza reciprocității, 
Republica Elenă a putut înființa liber în București Fundația Culturală 
Greacă, instituție guvernamentală omoloagă ICR; 

7. Care sunt motivele concrete pentru care ICR Belgrad nu este înființat 
efectiv, iar HG 492/2004 în această parte nu este pusă în aplicare de 
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Guvernul României. Ce măsuri concrete au fost întreprinse pentru 
depășirea situației și când anume preconizează Guvernul României să 
inaugureze ICR Belgrad; 

8. Dacă Guvernul României și MAE consideră sau nu oportun, necesar, util, 
conform interesului național completarea HG 492/2004 cu o prevedere 
nouă privind înființarea în Republica Serbia, la Bor, a unei filiale a ICR 
Belgrad, cu planificarea și alocarea fondurilor bugetare necesare; 

9. Dacă Guvernul României și MAE consideră sau nu oportun, necesar, util, 
conform interesului național înființarea, la Bălți și la Cahul, a unor filiale 
ale ICR Chișinău și completarea în acest sens a HG 492/2004, cu 
planificarea și alocarea fondurilor bugetare necesare; 

10. Dacă Guvernul României consideră sau nu oportun, necesar, util, 
conform interesului național înființarea, în Republica Bulgară, a ICR Sofia, 
cu filială la Vidin, și, în Republica Albania, a ICR Tirana cu filiale la Corcea 
și Saranda și completarea în acest sens a HG 492/2004, cu planificarea și 
alocarea fondurilor bugetare necesare. 

Orice alte informații tangente cu aceste subiecte 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 

 

 

 




