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Cristian David, ministrul delegat

„Noi putem sã facem mai mult ºi mai bine pentru românii
Joi seara, la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, a avut
loc cea de-a doua dezbatere din cadrul campaniei de cunoaºtere a românilor de peste Dunãre, intitulatã „Învaþã despre românii din Serbia”. Proiectul se deruleazã pe parcursul unui
an de zile ºi prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese rotunde ºi seminarii despre istoria, geografia, cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiu-

Dezbaterea susþinutã în
Sala „Nicolae Romanescu” a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova, având ca temã
istoria românilor din Serbia
ºi-a atins scopul. Elevii ºi
studenþii au plecat încântaþi
de cele aflate în urma prelegerii susþinute de prof.univ.dr. Bianca Predescu, care
a fãcut o analizã cronologicã,
interesantã, plecând de la o
întrebare fireascã : „De ce se
întâmplã asta cu fraþii noºtri
din Timoc ?!”. Ulterior, pe
baza datelor, a documentelor, dar ºi a lucrãrilor unor
importanþi istorici, prof.univ.dr Bianca Predescu a
reuºit sã demonstreze ceea
ce era de demonstrat :
Trebuie sã susþinem aderarea
Serbiei la spaþiul comunitar
european, deoarece acest
lucru va fi o garanþie cã
minoritatea românilor din
fosta republicã a Iugoslaviei
va avea parte de toate
drepturile de care se bucurã
minoritãþile etnice din
România”. O prezentare
interactivã a fãcut ºi profesorul Sorin Firea, cadru
didactic, originar din Valea
Timocului, care i-a antrenat
ºi pe elevii clasei a V-a B, de
la ªcoala Gimnazialã „Traian”, însoþiþi de prof. Daniela Toma. Toate aceste
informaþii istorice s-au
împletit cu datele prezentate
de ministrul Cristian David,
care a dat speranþe celor
prezenþi cã existã posibilita-

tea pe viitor a unei reîntregiri
a neamului românesc.

„Este un lucru extrem
de important sã-l simþim
aproape de noi
pe domnul ministru”
Aleksander Najdanovic,
preºedintele AST i-a prezentat ministrului Cristian
David, o serie de probleme
cu care se confruntã timocenii, obstacolele pe care le
întâmpinã cei din Timoc doar
pentru cã îºi doresc sã
studieze în limba românã ºi
vor slujbe cu comunicare în
limba românã. „Astãzi este o
zi importantã pentru noi,
studenþii timeoceni, pentru
cã ne-a onorat cu prezenþa
sa, domnul ministru Cristian
David. Este un lucru extrem
de important sã-l simþim
aproape de noi pe domnul
ministru pentru cã avem
mare nevoie de domnia sa.
Aºadar, având alãturi un
reprezentant al Guvernului
României, înseamnã cã þãriimumã îi pasã de noi. În plus,
AST este singura asociaþie
de acest gen din þarã ºi este
una din cele mai puternice
asociaþii studenþeºti din
România. Este un lucru
încurajator. Pe 20 mai o sã
facem doi ani de la înfiinþare.
Ne mândrim cu cele peste
150 de activitãþi desfãºurate
în România ºi Valea Timocului. Cred cã suntem o asociaþie care ºi-a fãcut treaba. Cu
aceastã ocazie, vrem sã-l
invitãm pe domnul ministru

rile românilor din Valea Timocului.
Sunt antrenate oficialitãþi din România ºi Serbia, reprezentanþi ai ministerelor de resort, profesori universitari, studenþi, istorici ºi, nu în ultimul
rând, jurnaliºti, organizatori fiind Asociaþia Studenþilor Timoceni în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
“Cuvântul Libertãþii”. Tema care a

David sã ne viziteze ºi sediul
Asociaþiei, acesta fiinþând în
incinta Facultãþii de Medicinã
din Craiova. Mai sunt multe
de fãcut ºi acolo, dar cu
rãbdare ºi perseverenþã vom
realiza foarte multe lucruri. Îi
mulþumim pe aceastã cale ºi
lui Horaþiu Buzatu, consilier
la Ministerul Culturii care
este alãturi de noi de mai
bine de 10 ani de zile”, a
precizat preºedintele studenþilor timoceni.

„Nu avem nevoie
de un campionat
de patriotism,
ci de o colaborare permanentã”
Prezent la aceastã conferinþã “Învaþã despre românii
din Serbia”, organizatã la
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova, Cristian David,
ministru delegat al Românilor
de Pretutindeni, a susþinut cã
cel mai important lucru
pentru românii din afara
graniþelor þãrii este unitatea.
Cât priveºte activitãþile
asociaþiilor care reprezintã
comunitãþile româneºti,
Cristian David a declarat cã
„nu avem nevoie de un
campionat de patriotism, ci
de o colaborare permanentã”,
care sã aibã ca scop promovarea drepturilor minoritãþilor româneºti. „Este foarte
importantã nu atât apropierea
fizicã, cât mai ales cea
sufleteascã. Practic, prezenþa
mea aici, nu face altceva
decât sã întãreascã o idee.
Este ºi ceva nou. Guvernul
României a înfiinþat o funcþie
de ministru delegat pentru
Românii de Pretutindeni,
lucru care subliniazã importanþa pe care noi o arãtãm
acestei legãturi de suflet ºi
conºtiinþã cum s-a spus
legatã de trunchiul comun al
identitãþii noastre culturale,
lingvistice ºi spirituale a
neamului românesc. Cu
siguranþã cã într-o ordine de
prioritãþi, pe primul loc vin
comunitãþile românilor din
zonele istorice ºi aici zona
Timocului, zona Voievodina,
ºi mai la Est, Basarabia ºi
Bucovina. Toate acestea
reprezintã comunitãþile de

suflet alãturi de care suntem
alãturi nu doar prin cuvinte,
ci ºi prin acþiune. Pentru cã
noi la nivelul acestui Departament susþinem proiectele
ce þin de menþinerea identitã-

þii culturale ºi lingvistice, ce
þin de conturarea unei
identitãþi naþionale, dar în
acelaºi timp facem lucrurile
cãtre protejarea, apãrarea ºi
promovarea drepturilor

Cristian David, ministru delegat al Românilor de Pretutindeni:

„Poporul român nu este separat
de Dunãre, el vine pe un trunchi
comun, pe o rãdãcinã comunã”

„Noi, împreunã, românii din România, putem sã facem foarte mult
pentru a-i ajuta pe fraþii noºtri care
sunt în afara graniþelor. Acum, noi
avem o istorie comunã. Eu nu voi
insista asupra faptului cã Dunãrea
ne desparte, ci mai degrabã ea a brãzdat un spaþiu în care comunitãþile
româneºti în istorie au trãit împreunã. Poporul român nu este separat
de Dunãre, el vine pe un trunchi

comun, pe o rãdãcinã comunã din istorie, care e asemenea despãrþirii Dunãrii la
vãrsare în braþe, dar pãstreazã spiritul ºi identitatea
neamului românesc. Chiar
dacã sunt braþe, sunt braþele care astãzi reprezintã
comunitãþile româneºti ºi
ele au un trunchi comun, o
origine comunã. Aceastã
istorie de la Dunãre trebuie sã o cunoaºtem, sã o
preþuim ºi sã o ducem mai
departe. Mã bucur cã în
salã avem o punte între
generaþii. Sunt ºi oameni
mai în vârstã ceea ce dã
acestei întâlniri încãrcãtura academicã, dar sunt ºi copii care vor rãmâne
cu ceva de la aceastã întâlnire, în mod
cert acest program implementat de
Asociaþia Studenþilor le va aduce ceva
special, pentru cã proiectul cãtre tineri
trebuie sã þinteascã, pentru cã ei trebuie sã fie cei care o sã ducã pe mai
departe elementele identitare ºi oriunde ne-am afla, toþi contribuim în menþinerea vie a spiritului românesc”.
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pentru Românii de Pretutindeni:

din afarã dacã vom rãscoli conºtiinþa noastrã naþionalã”
fost dezbãtutã, „Istoria românilor din
Valea Timocului”, a reuºit sã antreneze sala ºi a rãmas în continuare un
subiect de discuþie. Luna trecutã, în
acelaºi cadru, s-a discutat despre localizarea românilor în Serbia, din
punct de vedere geografic. La eveniment au participat Cristian David, ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni, Horaþiu Buzatu, consilier la
Ministerul Culturii ºi prof.univ.dr.
românilor indiferent unde
s-ar afla ei”, a subliniat
ministrul David.

Reuniunea de la Craiova,
punte de legãturã
Ministrul Cristian David a
mai spus cã cei care au cea
mai mare nevoie de noi sunt
bineînþeles românii din
comunitãþile istorice. „Mâine
(n.r vineri 5 aprilie) voi fi în
regiunea Timocului unde mã
voi întâlni cu reprezentanþi ai
comunitãþilor de acolo, iar
sâmbãtã, 6 aprilie, voi lua
parte alãturi de domnul
Andrei Marga, directorul
Institutului Cultural Român la
Congresul Jurnaliºtilor
Români din Strãinãtate, care
nu întâmplãtor se desfãºoarã
în Valea Timocului. ªi vor fi
acolo peste 100 de jurnaliºti
din întreaga lumea, care
gândesc ºi simt româneºte.
Acum perspectiva istoricã
rãmâne ca subiect predilect
profesorilor de istorie, a
cercetãtorilor ºi eu mai
degrabã aº acoperi zona
politicã, cu toate cã suntem
într-o încãpere încãrcatã de
culturã ºi de istorie. Tot
ceea ce ne înconjoarã ne
marcheazã, ne îmbogãþeºte
spiritual. Faptul cã reuniunea
aceasta are loc la Craiova,
pot sã spun cã are o semnificaþie în plus, adicã creazã o
punte de legãturã. Ceea ce se
întâmplã cu românii timoceni
ºi ceea ce se întâmplã la
Craiova, la Iaºi...oriunde, ar

Bianca Predescu, reprezentând pe de
o parte, mediul universitar din Craiova, pe de altã parte, Baroul de Avocaþi Dolj, instituþie de prestigiu, implicatã în mai multe proiecte ale comunitãþii locale. Au mai luat parte jurnaliºti, directori de instituþii de culturã,
profesori, elevi ºi studenþi, precum ºi
reprezentanþi ai comunitãþii basarabenilor, fiind prezentã ºi actriþa Alla Cebotari, originarã din Chiºinãu.

trebui sã ne uneascã Astfel
de punþi de legãturã identitare, asemenea celei create
între Craiova ºi Valea Timocului ar trebui sã se creeze
pentru cã noi putem sã
facem mai mult ºi mai bine
pentru românii din afarã dacã

nici ultimul, dar mã bucur sã
constat cã îºi gãsesc energiile, astfel încât aceste întâlniri sã fie pozitive. Aº vrea
totodatã sã-l completez pe
domnul ministru Cristian
David ºi sã spun cã este
pentru prima datã când acest

Horaþiu Buzatu, consilier la Ministerul Culturii:

„Biserica are la rândul
sãu o importanþã covârºitoare”
Cu toþii trebuie sã facem eforturi. Având la bazã câteva lucruri
comune : limba pe care o vorbim ºi
unii ºi alþii, biserica, pentru cã poporul român este în majoritatea sa
ortodox, la fel ca ºi românii de la
sud de Dunãre, fie cã îi gãsim în

Serbia, fie cã îi gãsim în Bulgaria.
Biserica are la rândul sãu o importanþã covârºitoare. Învãþãmântul în
limba materã este extrem de important ºi din aceastã perspectivã este
de apreciat ºi mai mult efortul pe
care-l fac studenþii din Timoc.

vom rãscoli conºtiinþa
noastrã naþionalã de aici”, a
subliniat ministrul David.

minister se regãseºte ºi este
pentru prima datã când un
ministru este cu drepturi
pline membru al Guvernului.
Acest lucru scoate în evidenþã, cã în sfârºit, s-a înþeles
necesitatea înfiinþãrii unui
minister care sã gestioneze
problemele Românilor de
Pretutindeni, care sunt, aºa
cum bine se ºtie de mai
multe categorii. Cea mai
importantã categorie este cea
a românilor care se aflã în
afara graniþelor României ºi
asta pentru cã la un moment
dat, aºa s-au trasat graniþele.
ªi în situaþia asta se gãsesc
nu doar românii din Timoc,
nu doar românii din Basarabia, existã comunitãþi ºi în
Ucraina, ºi în Bulgaria ºi nu
vã spun o noutate dar existã
comunitãþi româneºti ºi în
Elveþia. Aºadar importanþa pe
care o are acest minister este
foarte mare, dar nu vreau sã
subliniez doar importanþa pe
care o are, ci ºi responsabilitatea pe care ºi-a asumat-o”,
a subliniat Horaþiu Buzatu, un
prieten de suflet al românilor
din Timoc.

„S-a înþeles necesitatea
înfiinþãrii unui minister
care sã gestioneze
problemele românilor
de pretutindeni”
Horaþiu Buzatu, consilier la
Ministerul Culturii, prezent
de asemenea la acest eveniment important a subliniat
faptul cã aceastã întâlnire
este evident prilejuitã de
efortul studenþilor timoceni
ºi a cotidianului regional
Cuvântul Libertãþii. „Evident
nu este primul lor demers,

„Atunci am cunoscut
un popor dârz”
Prof.univ.dr. Bianca
Predescu a subliniat ideea cã
dintotdeauna Dunãrea i-a unit
pe români ºi nu i-a despãrþit.
Totodatã prof.univ.dr. Bianca
Predescu a mai spus cã

încearcã sã facã faþã unei
provocãri lansate de un
jurnalist din Craiova, care
doar i-a cerut sã afle câte
ceva despre românii din
Timoc. „Specialitatea mea ca
profesor universitar este
Dreptul Uniunii Europene ºi
Dreptul Internaþional Privat,
dar este adevãrat cã îmi place
foarte mult istoria ºi aºa cum
ºi voi dragi copii veþi înþelege
mai târziu, istoria este scrisã
de fiecare aºa cum a înþeles-o
el la un moment dat. În anul
1978, pentru cã exista o
convenþie cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean, se fãcea un
schimb între Craiova ºi
Belgrad, condiþii în care noi,
elevii din Craiova, puteam sã
cunoaºtem o parte a fostei
Iugoslavii. Atunci am cunoscut un popor dârz, mândru ºi
cred cã de aici vine ºi situaþia
particularã a românilor din
Timoc”, a spus prof.univ.dr.
Bianca Predescu.

„În Timoc trãiesc
trei categorii...”
O observaþie interesantã a
fost fãcutã de cãtre preºe-

dintele Asociaþiei Forumm
pentru Culturã ºi Identitate,
de la Dr. Tr. Severin, reprezentatã prin preºedintele ei,
Romeo Crîºmaru, care a
spus cã în Timoc trãiesc trei
categorii de oameni ºi anume
români, vlahi ºi paradoxal,
unii se denumesc românivlahi. A avut o intervenþie
consistentã ºi directorul
Revistei Ramuri, Dan Lupescu, un jurnalist de marcã al
comunitãþii noastre care le-a
sugerat reprezentanþilor
Guvernului României cã ar fi
bine sã existe un minister
separat care sã se ocupe de
românii de dincolo, nu doar
un ministru delegat. „În
Craiova de problema românilor din diaspora se ocupã cu
consecvenþã trei mijloace de
presã: cotidianul regional
Cuvântul Libertãþii, revista
Ramuri care îºi dedicã peste
20 de pagini românilor din
afara graniþelor ºi nu în
ultimul rând postul naþional
de televiziune TVR, respectiv
TVR Craiova”, a subliniat
Dan Lupescu, directorul
revistei Ramuri.

Prof.univ.dr Bianca Predescu:

„Este bine cã, între timp,
au acceptat ºi ei istoria noastrã,
aºa cum ne-am scris-o noi”
„Dupã 1990, am aflat cã în cãrþile
de Istorie predate în Turcia stã scris
cã dacã Imperiul Otoman nu ar fi
existat, noi nu am fi avut soarta pe
care o cunoaºtem, pentru cã ei, adicã Imperiul Otoman ar fi fost o pavãzã împotriva altor mari puteri, cum
ar fi Imperiul Þarist ºi mai târziu Imperiul Austro-Ungar. Când ne pregãteam de intrarea noastrã în Uniunea Europeanã, mai precis, dupã
2000, statele din vestul Europei au
aflat la început ºi mai târziu au înþeles, cã românii au împiedicat secolele de-a rândul ca alte popoare, venind din Est sã ajungã în inima Europei, la Roma, la Viena, la Paris. Este

bine cã între timp au acceptat ºi ei
istoria noastrã aºa cum ne-am scriso noi. Vãzând ºi eu ca ºi dumneavoastrã care este situaþia românilor
din Timoc, mi-am pus întrebarea : De
ce ?! Eu, pentru astãzi, nu am pregãtit propriu-zis un studiu privind întreaga evoluþie a românilor din Timoc,
ci am încercat, bazându-mã în primul
rând pe o lucrare scrisã de istoricul
Gheorghe Zbuchea, intitulatã „Cei
mai oropsiþi dintre fraþii de lângã noi,
românii timoceni”, apãrutã în 1998,
în „Dosarele Istoriei” cât ºi din alte
surse istorice, am încercat sã-mi rãspund astãzi de ce aceasta este situaþia românilor din Timoc ?!”

