
DEZBATERE LA ACADEMIA ROMÂNÃ DESPRE
ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Aula Academiei Române a gãzduit în data de 27 februarie 2018 o conferinþã dedicatã
românilor care trãiesc în afara þãrii, „Românii de Pretutindeni. Realitãþi ºi aspiraþii“, orga-
nizatã de Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ alAcademiei
Române ºi Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre.

Evenimentul a fost deschis de academicianul Victor Voicu, secretarul general al Aca-
demiei Române, care a exprimat preocuparea celui mai înalt for de culturã românesc faþã
de românii care trãiesc în strãinãtate, în special prin prisma menþinerii identitãþii româ-
neºti a acestora, subiectul identitãþii fiind unul major, cardinal pentru Academia Românã
încã de la înfiintarea sa. „Românii din afara graniþelor þãrii au devenit un subiect sensibil
ºi de vulnerabilitate din perspectiva identitãþii lor naþionale“, a afirmat secretarul general
al Academiei Române, referindu-se în special la românii din diaspora, distribuiþi în toatã
lumea, fenomenul migraþiei româneºti având dimensiuni neobiºnuite. Acest al doilea
popor român, aºa cum l-a denumit acad. Victor Voicu, ar reprezenta circa 8-10 milioane
de persoane, ceea ce obligã la acordarea unei atenþii prioritare acestui imens numãr de
români. „Emigraþia pentru România din ultimii 25 de ani induce pentru statul român o
serie de vulnerabilitãþi demografice, pentru forþa de muncã cu impact economic, social
ºi moral, ca si asupra dezvoltãrii României“, a mai subliniat acad. Victor Voicu, care
ºi-a exprimat speranþa cã autoritãþile naþionale vor susþine o strategie naþionalã pentru ro-
mânii din strãinãtate, fundamentalã pentru menþinerea identitãþii româneºti a acestora.

A luat apoi cuvântul ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero care
a prezentat programele pe care le deruleazã ministerul pe parcursul acestui an pentru
românii care trãiesc în afara graniþelor þãrii, care au ca scop „sã asigure o legãturã mai
strânsã cu românii de peste graniþe“. Printre programele amintite de Natalia Intotero se
numãrã: lansarea primei Enciclopedii a Românilor de Pretutindeni împreunã cu Institutul
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române;
organizarea de cursuri la Universitatea din Bucureºti dedicate românilor de pretutindeni
la nivel masteral; campania intitulatã „100 de biblioteci româneºti în Diaspora“ prin care
Ministerul îºi propune sã promoveze mai intens limba ºi cultura românã ºi tradiþiile
româneºti; înfiinþarea „Casei românilor de pretutindeni“, care va avea ca scop indentifi-
carea, pãstrarea ºi analizarea diverselor documente ºi materiale care provin din zonele
extrafrontaliere locuite de români; o campanie de înfrãþire a judeþelor din România ºi a
Sectoarelor din Bucureºti cu unitãþi administrativ-teritoriale similare din statele unde
existã comunitãþi de români, în special cele istorice; proiectul „100 pentru Centenar“ care
presupune identificarea a câte 10 personalitãþi în 10 comunitãþi româneºti din Diaspora
care sã fie premiate, promovate, într-un calendar al personalitãþilor etc.

Acad. Eugen Simion a apreciat demersurile pe care Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni le are în vedere dar a þinut sã sublinieze faptul cã asemenea programe nu
vor fi niciodatã duse pânã la capãt dacã nu sunt corelate cu ceea ce se întâmplã în þarã ºi
de cum va fi România, cât de atractivã va fi ea pentru ca românii sã nu mai plece în alte
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þãri. Acest fenomen, în opinia academicianului, ar trebui sã înceapã paralel dacã nu chiar
mai înainte cu programele pentru românii din afara graniþelor þãrii. Este esential pentru
statul român sã gãseascã metode ºi mijloace adecvate, pentru ca tinerii români sã nu mai
plece în strãinãtate, a mai opinat acad. Eugen Simion.

Acad. Rãzvan Theodorescu a apreciat, la rândul sãu, programele pe care le au în
vedere autoritãþile naþionale pentru îmbunãtãþirea legãturilor cu românii din afara þãrii.
„Românii nu au avut vocaþia migraþiei“, a afirmat acad. Rãzvan Theodorescu, motiv pentru
care probabil cã nici autoritãþile naþionale nu au ºtiut prea bine cum sã gestioneze pânã
acum relaþia cu cetãþenii români care au plecat în alte state. De aceea, statul român ar putea
sã înveþe din felul în care alte state, chiar vecine (vezi Ungaria sau Serbia) – care au o
istorie îndelungatã în acest sens – luptã pentru drepturile cetãþenilor lor care trãiesc în
afara graniþelor.

În finalul conferinþei a luat cuvântul prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Director al Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române
care a apreciat faptul cãAcademia România îºi continuã tradiþia ei fondatoare. „Conferinþa
pe care o gãzduieºteAulaAcademiei Române, dedicatã românilor de pretutindeni înseamnã,
sperãm noi, ca institut organizator, ºi inaugurarea unei serii de conferinþe ºi dezbateri dedi-
cate acestui subiect major în anul Centenarului. Mulþumesc ºi cu acest prilej conducerii
Academiei Române pentru disponibilitate ºi promptitudine“ a mai afirmat profesorul
Dan Dungaciu.

Alexandra Vasile
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