
Domniei Sale, 

Domnului Liviu DRAGNEA, 

Președinte al Camerei Deputaților 

Domnule Președinte, 

Asociațiile noastre, ca organizații reprezentative ale românilor din comunitățile istorice de peste hotare, 

au luat act cu multă satisfacție de pachetul celor patru proiecte de legi de natură să marcheze pași concreți 

și importanți înainte în relația României cu românii din jurul granițelor și Balcani. În perioada anterioară 

am avut discuții pe marginea celor patru proiecte de lege cu domnul Victor Alexeev, Secretar de stat în 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, căruia i-am furnizat propunerile noastre asupra fiecărui 

articol, de care s-a ținut cont la redactarea formei definitive a acestor proiecte atât de necesare și de 

așteptate de către milioanele de români din comunitățile istorice.  

Salutăm introducerea proiectelor în circuitul legislativ și cerem adoptarea lor cât mai grabnică, întrucât, 

devenind literă de lege, aceste proiecte vor asigura un progres vizibil în soluționarea corectă a 

problematicii complexe a românilor din comunitățile istorice.  

Adoptarea proiectelor de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 și a 

Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni nr. 299/2007 va permite de asemenea 

consolidarea demografică a României și intrarea românilor din comunitățile istorice pe piața muncii din 

România, pentru a contribui la creșterea economică a țării. Efectele unor asemenea legi se vor resimți nu 

doar pe termen scurt și mediu, ci și pe termen lung, ceea ce ne permite să vorbim despre însemnătatea 

lor istorică. Considerăm că aceste proiecte răspund interesului național transpartinic și trebuie să facă 

obiectul consensului politic. 

Totodată, considerăm că adoptarea proiectelor de lege pentru instituirea zilei de 1 martie ca Zi a 

Mărțișorului și sărbătoare națională și a zilei de 10 mai ca Zi a românității balcanice, va crea un cadru cât 

se poate de favorabil exprimării identității culturale și naționale a românilor din țară și de pretutindeni, 

înlesnind contactele culturale dintre România și românii din jurul granițelor și Balcani, fapt care va avea 

un impact pozitiv asupra imaginii și prestigiului statului român. 

 

 

Asociația pentru cultură a românilor-vlahilor din Serbia – „Ariadnae Filum“  , Zavișa Jurj 

Comitetul pentru drepturile omului Nigotin, Dușan Pârvulovici 

 


