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ÎNTREBARE SCRISĂ 

adresată Ministrului Culturii,  

Bogdan Gheorghiu 

 

 Obiectul întrebării scrise: Reînființarea Departamentului pentru minorități din cadrul 

Ministerului Culturii. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Încep prin a vă felicita pentru modul în care ați gestionat domeniul cultural în toată 

această perioadă dificilă, cultura reprezentând unul dintre domeniile importante pentru 

prezervarea identității unui popor.  

În calitate de secretar al Comisiei pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în Masă a 

Parlamentului României, am observat o tendință de neglijare a domeniului cultural, acesta fiind 

unul care ne poate ține uniți în pofida crizei sanitare cu care ne confruntăm.  

Fiind și reprezentantul minorității ucrainene în Parlamentul României, am putut să văd 

cât de importantă este protejarea și promovarea culturii ca factor de unitate și continuitate pentru 

minorități.  

Provenind și Dumneavoastră dintr-o zonă în care conviețuiesc mai multe minorități 

naționale cunoașteți faptul că România rămâne cel mai elocvent exemplu în ceea ce privește 

conservarea și promovarea limbii materne, cel puțin în ultimii ani, acest model fiind împrumutat 

de tot mai multe state europene, care, urmând modelul românesc, aduc în concordanță 
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reglementările legislative din domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale cu standardele europene, exprimând, în același timp, voinţa de a îmbunătăţi 

transpunerea acestora în practică. 

Ministerul pe care îl conduceți poate și trebuie să contribuie la conservarea valorilor 

minorităților naționale printr-o bună colaborare și comunicare.  

La data de 9 noiembrie a.c., se împlinește un an de când Dumneavoastră ați promis, 

public, reînființarea Departamentului pentru minorități în cadrul Ministerului Culturii.  

Acest departament ar putea să faciliteze soluționarea problemelor cu care se confruntă 

minoritățile, atunci când vine vorba de domeniul cultural, să simplifice comunicarea dintre 

reprezentanții acestora și Dumneavoastră, contribuind la dezvoltarea culturii europene. 

Din păcate, putem constata că, până în prezent, această promisiune făcută nu a prins 

contur.  

Aș vrea să cred că ideea reînființării Departamentului pentru minorități din cadrul 

Ministerului pe care îl conduceți, nu a fost doar o promisiune făcută în van, însă cu cât trece mai 

mult timp, cu atât acest lucru pare mai evident.  

Așadar, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați, în scris, dacă mai susțineți 

reînființarea Departamentului pentru minorități din cadrul Ministerului Culturii. 

 

                      

 

 




