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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: 29/09/2020 

Obiectul întrebării: Rezultatul analizelor MAE privind înființarea de noi Institute 
Culturale Românești peste hotare și filiale ale acestora. 

 

 

Stimate domnule ministru, 
 

În răspunsul pe care ni l-a transmis Ministerul Afacerilor Externe în data de 20 
noiembrie 20171 la una dintre interpelările noastre parlamentare ni s-a comunicat, între 
altele, că:  
 

„În prezent, MAE are în evidență și analizează viabilitatea propunerilor de înființare de 
institute culturale românești la Atena, Amsterdam, Seul, Cairo (și filială la Alexandria), 
Belgrad, Geneva, Sao Paolo, Skopje, Sofia, Tirana, Tokyo, Abu Dhabi sau Dubai și de 
filiale ale ICR la München, Nürnberg, Chicago, Montreal, Washington, Barcelona, 
Odessa, Cahul, Bălți, Salonic, Seattle și Los Angeles. Propunerile respective au fost 
primite, pe parcursul anilor, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare române în 
străinătate, de la reprezentanți ai românilor din țările respective, precum și din partea 
unor parlamentari români. Vom adăuga pe lista propunerilor în analiză și noile 
dumneavoastră propuneri cu privire la Bor, Vidin, Corcea și Saranda. În analiza sa, 
MAE ia în considerare parametri precum ar fi: resursele bugetare disponibile, raportul 
dintre cheltuielile fixe și costul programelor culturale, dimensiunea publicului țintă, 
potențialul de acceptare a cooperării culturale, cadrul juridic din țara de reședință, 
eficiența unui ICR raportat la Centrele Comunitare și la Centrele de Informare etc.” și 
„Sperăm să contăm pe sprijinul dumneavoastră la momentul la care MAE și ICR vor 
propune înființarea unor noi institute culturale românești în străinătate și cu privire la 
alocarea resurselor bugetare necesare unei diplomații culturale performante”. 

                                 
1 http://www.cdep.ro/interpel/2017/r783B.pdf  
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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. 

 

Din momentul primirii răspunsului Ministerului Afacerilor Externe la întrebarea noastră 

parlamentară au trecut circa trei ani, termen mai mult decât suficient pentru încheierea 

analizei despre care s-a făcut vorbire. 

 

În această situație, ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog respectuos să ne 

comunicați: 

 
Care sunt, în fiecare caz aparte dintre cele arătate în răspunsul din 20 noiembrie 

2017, rezultatele analizei Ministerului Afacerilor Externe privind înființarea de noi 

Institute Culturale Românești peste hotare și filiale ale acestora și cum au fost 

motivate în fiecare caz aparte aceste rezultate? 

         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 

 

 




