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CUPRINS 

 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Ministrul Natalia-Elena Intotero a participat la semnarea unui nou acord de înfrăţire între 

localităţi din România şi Republica Moldova 

2. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni sprijină românii volohi din 

Ucraina 

3. Românii din comuna Crasna organizează sărbătoarea tradițională a obiceiurilor de iarnă 

”Malanca” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. „Orizonturi culturale italo-române” nr. 1 / ianuarie 2019 

5. Românii care lucrează în Germania, îndemnați să renunțe la alocația pentru copii din 

România în favoarea celei germane 

 

III. ACTUALITATE 

6. MRP tratează cu prioritate situaţia românilor din Austria afectaţi de indexarea alocaţiilor 

pentru copii 

7. Întrevederea ministrului Natalia- Elena Intotero cu ambasadorul Japoniei în România 

8. În 2019, MRP vrea două sesiuni de finanţare pentru proiectele românilor din afara graniţelor 

9. Jean-Claude Juncker şi reprezentanţii Colegiului Comisarilor participă la lansarea oficială a 

Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 

10. România a preluat președinția Consiliului UE. Discursurile lui Iohannis, Dăncilă și Juncker 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29506-2019-01-07-10-18-41.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29506-2019-01-07-10-18-41.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29530-2019-01-10-10-50-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29530-2019-01-10-10-50-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29517-2019-01-09-09-19-21.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29517-2019-01-09-09-19-21.html
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11. Se schimbă iar paşapoartele. De la culoare, la conţinut 

12. MAE, despre ajustarea alocaţiilor pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din Austria: 

Contravine legislaţiei UE 

13. Expoziţia « Românii care au îmbogăţit Franţa » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29524-2019-01-10-10-29-07.html
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO A PARTICIPAT LA SEMNAREA UNUI NOU 

ACORD DE ÎNFRĂŢIRE ÎNTRE LOCALITĂŢI DIN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-participat-la-semnarea-unui-nou-acord-de-infratire-

intre-localitati-din-romania-si-republica-moldova/ 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat  la semnarea  

acordului de înfrăţire între comuna Luncoiu de Jos din judeţul Hunedoara şi comuna Grebleşti, 

raionul Străşeni din Republica Moldova. 

 

 Evenimentul a avut loc vineri, 4 ianuarie a.c., la sediul primăriei Luncoiu de Jos în prezenţa 

primarului Călin Dorin Dud şi a Alionei Chircu, primarul comunei Grebleşti din Republica 

Moldova. Au mai participat deputatul Laurenţiu Nistor, preşedintele Consiliului Judeţean 

Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora, vicepreşedintele Daniel Andronache, administratorul public 

al judeţului Hunedoara, Costel Avram, prefectul judeţului Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely şi 

mai mulţi primari din judeţ, precum şi preşedintele raionului Străşeni, Mihail Popa. 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni susţine şi în cursul anului 2019 realizarea de înfrăţiri 

între localităţi din România şi localităţi din Republica Moldova. 

 

            

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-participat-la-semnarea-unui-nou-acord-de-infratire-intre-localitati-din-romania-si-republica-moldova/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-participat-la-semnarea-unui-nou-acord-de-infratire-intre-localitati-din-romania-si-republica-moldova/
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INSTITUTUL „EUDOXIU HURMUZACHI” PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI SPRIJINĂ 

ROMÂNII VOLOHI DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29506-2019-01-07-10-18-41.html 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni (IEH), instituţie aflată în 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, dorește, la început de an, să 

mulțumească tuturor organizațiilor și instituțiilor care au sprijinit derularea proiectelor realizate 

de IEH în 2018, în comunitățile istorice românești și în diaspora, transmite Romanian Global 

News. 

 

La sfârșitul anului 2018, IEH a transferat gratuit, în conformitate cu legea, bunuri care au 

aparținut Centrului IEH de la Crevedia, către „Schitul Tuturor Sfinților Români" din Grădiștea 

de Munte, Hunedoara, pentru ca, o mare parte dintre aceste bunuri să ajungă, prin intermediul 

părintelui Eftimie Mitra, în comunitatea izolată de români/volohi din Poroscovo, regiunea 

Transcarpatia, Ucraina. Părintele Eftimie Mitra s-a remarcat prin sprijinul constant si 

consecvent acordat românilor/volohi din această comunitate, care nu avea legături cu Țara 

sau cu celelalte comunități de români din Ucraina. 

În luna septembrie 2018, în urma predării clădirilor de la Crevedia către Ministerul de Interne, 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni a transferat cu titlu gratuit 

mobilier, materiale didactice, obiecte de uz caznic și alte bunuri. 

O altă parte a lucrurilor donate de către IEH au ajuns în Valea Plopului, acolo unde părintele 

Nicolae Tănase și-a asumat misiunea de a crește și educa copiii orfani sau abandonați, care 

trăiesc în comunitatea păstorită de părinte. 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29506-2019-01-07-10-18-41.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29506-2019-01-07-10-18-41.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29506-2019-01-07-10-18-41.html
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ROMÂNII DIN COMUNA CRASNA ORGANIZEAZĂ SĂRBĂTOAREA TRADIȚIONALĂ A 

OBICEIURILOR DE IARNĂ ”MALANCA” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29530-2019-01-10-10-50-03.html 

 

Pe data de 13 ianuarie 2019, de Sfântul Vasile cel Mare, pe stil vechi, în orășelul Crasna va 

avea loc Festivalul obiceiurilor de iarnă „Malanca" de la Crasna" – cea mai spectaculoasă 

reprezentație populară a românilor din nordul Bucovinei, transmite Libertatea Cuvântului, 

preluat de Romanian Global News.  

 

Tradițional, sărbătoarea va începe duminica seară, în jurul orelor 18.00 și va dura toată 

noaptea. Luni, 14 ianuarie 2019, începând cu ora 13.00, participanții evenimentului se vor 

aduna în centrul localității, pe strada centrală „Ștefan cel Mare", unde va avea loc parada 

malancarilor. 

În perioada sovietică sărbătorirea Malăncii era interzisă. Dar tradiția este mai puternică 

prescripțiilor. Băieții care donau sânge obțineau o zi liberă de la locul de muncă și pe furiș 

utilizau această zi pentru a merge la Malancă. Malancarii erau „vânați" de miliționeri și 

răzbunătorii populari. Tinerii erau reținuți pentru tulburarea ordinii publice și condamnați la 15 

zile de închisoare. 

Malanca din Crasna are câţiva eroi – Baba şi Moşneagul, Regele şi Regina, Ursul şi Ţiganul, 

Iuflele. Fiecare cătun are Malanca sa, care cântă şi dansează la fiecare casă. Umblă de cu 

seară până a doua zi la amiază cu urări de bine pentru întreg an. Îndeplinesc piese în care 

renumesc întreaga familie și casă și le urează bunăstare în anul venit. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29530-2019-01-10-10-50-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29530-2019-01-10-10-50-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29530-2019-01-10-10-50-03.html
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„ORIZONTURI CULTURALE ITALO-ROMÂNE” NR. 1 / IANUARIE 2019 

https://www.icr.ro/pagini/orizonturi-culturale-italo-romane-nr-1-ianuarie-2019 

 

Este online numărul 1/ianuarie 2019 al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-

române / Orizzonti culturali italo-romeni”, înregistrată în Italia cu ISSN 2240-9645 şi accesibilă 

la adresele www.orizonturiculturale.ro şi www.orizzonticulturali.it. 

 

Ediţia română propune următoarele pagini: Cărticica lui Galilei care a schimbat imaginea lumii, 

acum și în română (prezentare de Smaranda Bratu Elian); Colecţia de fildeş a Muzeului 

Diecezan „San Matteo” din Salerno (Andreea Foanene); „Timpul şi spaţiul în limba şi literatura 

italiană”. Actele simpozionului (recenzie de Ramona Lazea); În memoria scriitorului şi 

italienistului Hanibal Stănciulescu (Anca Delia Comăneanu); Scriitori români traduşi în italiană: 

cărţile publicate în 2018 (proiect coordonat de Afrodita Cionchin şi Mauro Barindi); „Italiana în 

afara Italiei”: revista „Italica Belgradensia” (recenzie de Elena Pîrvu); Lectura lui Dante. 

Rugăciunea către Beatrice (Paradis XXXI) (Laszlo Alexandru). 

 

Ediţia italiană prezintă pagini precum: «E così passarono i miei anni luminosi». In memoriam 

Emil Brumaru (traducere de Marco Cugno); Galileo Galilei sbarca in Romania: tradotto 

ilSidereus Nuncius (prezentare de Smaranda Bratu Elian); Nicolae Dabija: Bessarabia, storia 

di molte tragedie sconosciute (interviu realizat de Irina Niculescu); Con Cristo in cella: la 

Chiesa Ortodossa Romena sotto il comunismo (recenzie de Armando Santarelli); «La Bibbia 

perduta» di Igor Bergler, un best-seller giallo-poliziesco (prezentare şi traducere de Mauro 

Barindi); Tempo e spazio nella letteratura italiana. Atti del Convegno di Craiova (recenzie de 

Ramona Lazea); «Italica Belgradensia», una rivista per l’italiano fuori Italia (recenzie de Elena 

Pîrvu). 

 

Ediţia română poate fi citită pornind de la linkul http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html 

https://www.icr.ro/pagini/orizonturi-culturale-italo-romane-nr-1-ianuarie-2019
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Ediţia italiană poate fi accesată la linkul http://www.orizzonticulturali.it/it_home.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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ROMÂNII CARE LUCREAZĂ ÎN GERMANIA, ÎNDEMNAȚI SĂ RENUNȚE LA ALOCAȚIA 

PENTRU COPII DIN ROMÂNIA ÎN FAVOAREA CELEI GERMANE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29517-2019-01-09-09-19-21.html 

 

Alocaţia pentru un copil din România este de aproape 11 ori mai mică este faţă de alocaţia 

unuia din Germania, care se apropie de suma de 200 de euro, adică de 900 de lei, scrie Ziarul 

de Iași citat de www.ziarulromanesc.de, preluat de Romanian Global News. 

 

Pentru anul 2019, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi (AJPIS) informează 

românii care muncesc în această ţară şi care au copiii cu ei, că au dreptul să depună actele 

pentru a primi alocaţie pentru cei mici de acolo, renunţând la cei 84 de lei, cât este în prezent 

alocaţia unui copil la noi în ţară. 

Astfel, toţi românii care au reşedinţa în Germania ori în orice altă ţară europeană şi care 

desfăşoară activitate acolo au posibilitatea să primească pentru copiii lor alocaţie până la 18, 

respectiv 25 de ani, în cazul celor care urmează liceul şi studii universitare. 

Începând de la 1 ianuarie, pentru primul copil şi al doilea, alocaţia este de 194 de euro luna, de 

copil. Pentru al treilea copil aceasta urcă la 200 de euro, iar pentru al patrulea şi următorii la 

225 de euro de căciulă, lunar. 

"Lucrătorii migranţi români din Germania pot depune cererea de acordare a alocaţiei pentru 

copil inclusiv online prin accesarea unui link. După completare, cererea trebuie să fie listată şi 

semnată, apoi transmisă, împreună cu copiile documentelor de identitate şi o adeverinţă 

eliberată de angajatorul german din care să reiasă data la care s-a început activitatea lucrativă 

în Germania. 

Pentru cei care desfăşoară o activitate independentă, se va prezenta o copie a înregistrării 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29517-2019-01-09-09-19-21.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29517-2019-01-09-09-19-21.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29517-2019-01-09-09-19-21.html
http://www.ziarulromanesc.de/
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afacerii şi o factură fiscală. Pentru copii mai mari de 18 ani se vor depune documente 

suplimentare care atestă continuarea studiilor. Acestea se transmit prin poştă la adresa: 

Familienkasse Bayern Nord, 90316, Numberg, Germania", au transmis reprezentanţii AJPIS. 

Odată primite documentele, oficialităţile germane vor stabili dreptul la alocaţie şi va tranmite 

autorităţilor române un formular european din care să reiasă ultima lună de plată a alocaţiei din 

România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MRP TRATEAZĂ CU PRIORITATE SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRIA AFECTAŢI DE 

INDEXAREA ALOCAŢIILOR PENTRU COPII 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-trateaza-cu-prioritate-situatia-romanilor-din-austria-afectati-de-indexarea-

alocatiilor-pentru-copii/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni tratează cu prioritate situaţia cetăţenilor români care 

sunt afectaţi de decizia prin care care autorităţile de la Viena reduc alocaţiile copiilor 

cetăţenilor europeni care lucrează în Austria, în funcţie de statul de rezidenţă al copiilor. 

 

Decizia privind indexarea alocaţiilor plătite de statul austriac cetăţenilor UE ai căror copii se 

află în statele de origine a fost adoptată de Parlamentul de la Viena la 24 octombrie 2018 şi a 

intrat în vigoare la începutul anului 2019. 

 

Integrarea românilor de peste hotare în statele unde au ales să se stabilească şi să 

muncească, precum şi nediscriminarea acestora au reprezentat în permanenţă o prioritate în 

întrevederile şi discuţiile bilaterale pe care ministrul Natalia-Elena Intotero le-a avut cu 

autorităţi centrale şi locale din statele europene, inclusiv Austria. Ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni a insistat, cu fiecare ocazie, la fiecare întrevedere cu oficialii din statele UE, 

asupra necesităţii  ca românii să fie cât mai bine integraţi şi să aibă aceleaşi drepturi şi obligaţii 

ca cetăţenii din ţările de reşedinţă. Demnitarul a solicitat, în acest sens, sprijinul autorităţilor 

centrale şi locale din statele membre. 

 

MRP consideră că această indexare a alocaţiilor nu reflectă principiul egalităţii şi al 

nediscriminării,  valorile comune pe care este fondată Uniunea şi nici principiul “Uniţi în 

diversitate” pe care s-a consolidat proiectul european. 

 

“Vorbim despre o lege care îi afectează nu doar pe români, ci şi pe cetăţenii altor state din 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-trateaza-cu-prioritate-situatia-romanilor-din-austria-afectati-de-indexarea-alocatiilor-pentru-copii/
http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-trateaza-cu-prioritate-situatia-romanilor-din-austria-afectati-de-indexarea-alocatiilor-pentru-copii/
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Uniune. Aşadar, este o problemă la nivel european ce trebuie abordată la nivel european şi, în 

acest sens, avem încredere în instituţiile şi mecanismele Uniunii Europene. Totodată, în cadrul 

reuniunilor pe care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni le va organiza în marja deţinerii 

de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, vom avea, cu siguranţă, pe 

agendă situaţia din Austria. Românii din diaspora oricum suferă pentru că sunt departe de 

copii, de familii, de ţară. O lege precum cea intrată acum în vigoare în Austria nu face decât să 

le îngreuneze şi mai mult situaţia. Românii au acelaşi obligaţii ca cetăţenii din statele unde 

muncesc. Merită să aibă şi aceleaşi drepturi ca aceştia”, a declarat ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ÎNTREVEDEREA MINISTRULUI NATALIA- ELENA INTOTERO CU AMBASADORUL 

JAPONIEI ÎN ROMÂNIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/intrevederea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-ambasadorul-japoniei-in-romania/ 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut astăzi, 8 ianuarie a.c., 

o întrevedere de curtoazie cu E.S. Domnul Hitoshi Noda, Ambasadorul Japoniei în România. 

 

În centrul discuţiilor s-au aflat priorităţile şi proiectele MRP, comunitatea românească din 

Japonia precum şi posibilitatea unei colaborări cât mai strânse între minister şi partea 

japoneză pe proiecte comune. 

 

În acest sens, ambasadorul Hitoshi Noda şi-a exprimat aprecierea faţă de activitatea MRP, 

evocând şi Gala „100 pentru Centenar” de la Ateneul Român, din 29 noiembrie, la care 

Excelenţa Sa a participat. 

 

Ambii oficiali şi-au exprimat disponibilitatea în vederea continuării dialogului sub cele mai bune 

auspicii. 

 

 

 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/intrevederea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-ambasadorul-japoniei-in-romania/
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Informaţii de background: 

 

Conform datelor oficiale publicate de autorităţile nipone în decembrie 2018, numărul 

cetăţenilor români înregistraţi oficial în Japonia este de 2822, în creştere faţă de anul 

precedent. Principalele zone de concentrare a comunităţii sunt: zona metropolitană Tokyo, 

Osaka, Kanagawa, Aichi şi Saitama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ÎN 2019, MRP VREA DOUĂ SESIUNI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTELE 

ROMÂNILOR DIN AFARA GRANIŢELOR 

https://www.timpromanesc.ro/in-2019-mrp-vrea-doua-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-proiectele-romanilor-din-

afara-granitelor/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a lansat marţi, 8 ianuarie 2019, în consultare 

publică, Ghidul Beneficiarului 2019 şi Documentarul aferent acordării de finanţări 

nerambursabile 2019.Timp de 10 zile cât se află în consultare publică, părţile interesate pot 

transmite pe adresa de email cabinet.ministru@mprp.gov.ro, opinile, observaţiile şi propunerile 

pe cale le au pe marginea documentelor aflate în consultare. 

 

Printre elementele de noutate propuse în acest an de MRP se numără renunţarea la 

depunerea continuă a proiectelor şi organizarea a doar două sesiuni de finanţare  (februarie-

martie 2019 şi iulie – august 2019) şi apariţia unui nou program – Preşedinţia României la 

Consiliul Uniunii Europene, valabil doar pentru prima parte a anului în curs. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/in-2019-mrp-vrea-doua-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-proiectele-romanilor-din-afara-granitelor/
https://www.timpromanesc.ro/in-2019-mrp-vrea-doua-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-proiectele-romanilor-din-afara-granitelor/
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JEAN-CLAUDE JUNCKER ŞI REPREZENTANŢII COLEGIULUI COMISARILOR PARTICIPĂ 

LA LANSAREA OFICIALĂ A PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII 

EUROPENE 

https://www.timpromanesc.ro/jean-claude-juncker-si-reprezentantii-colegiului-comisarilor-participa-la-lansarea-

oficiala-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/ 

 

Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker şi Colegiul Comisarilor se vor afla la 

Bucureşti în perioada 10 – 11 ianuarie pentru a marca începerea oficială a Preşedinţiei 

române, care va debuta cu un concert de deschidere începând cu ora 20.00. 

 

Joi, 10 ianuarie, preşedintele Juncker va ţine un discurs cu această ocazie, la fel ca prim-

ministrul Guvernului României, Viorica Dăncilă, preşedintele Parlamentului European, Antonio 

Tajani, şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. 

 

În data de 11 ianuarie, preşedintele Comisiei Europene va avea întâlniri bilaterale cu 

preşedintele României, Klaus Iohannis, şi cu prim-ministrul Guvernului României, Viorica 

Dăncilă. 

 

Agenda vizitei include şi întâlniri cu Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, şi Liviu 

Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor. 

 

Vineri, 11 ianuarie, Colegiul Comisarilor va avea întâlniri cu preşedintele României şi prim-

ministrul Guvernului, pentru a discuta despre priorităţile Preşedinţiei române. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/jean-claude-juncker-si-reprezentantii-colegiului-comisarilor-participa-la-lansarea-oficiala-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/
https://www.timpromanesc.ro/jean-claude-juncker-si-reprezentantii-colegiului-comisarilor-participa-la-lansarea-oficiala-a-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/
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ROMÂNIA A PRELUAT PREȘEDINȚIA CONSILIULUI UE. DISCURSURILE LUI IOHANNIS, 

DĂNCILĂ ȘI JUNCKER 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/liderii-ue-discursuri-la-bucuresti-ceremonia-organizata-la-ateneul-roman.html 

 

România a preluat oficial, joi seara, președinția Consiliului Uniunii Europene. Într-o ceremonie 

ce a avut loc la Ateneu, liderii europeni au vorbit despre aderarea României la spațiul 

Schengen, despre importanța statului de drept. 

Astfel, pe perioada mandatului, în București vor fi dezbătute și rezolvate cele mai importante 

probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, cum ar fi banii europeni pentru agricultură, 

aderarea la spațiul Schengen sau ieșirea Marii Britanii din Uniune. 

UPDATE 21.10: Discursul premierului român Viorica Dăncilă: 

„Am deosebita onoare și bucuria de la ura invitaților noștri: „Bun venit la București!” Vă 

mulțumesc pentru prezența la acest eveniment important pentru România. Pentru mine, este 

un moment încărcat de emoție pentru că astăzi am onoarea de a vorbi în numele 

concetățenilor mei, în numele României care, timp de 6 luni va sta cu demnitate la masa la 

care se iau decizii importante. Astăzi, românii ocupă locul meritat în Europa, locul în care să 

primească același respect, aceleași drepturi și beneficii de care se bucură toți cetățenii 

europeni. România va conduce cu demnitate Consiliul UE. Văd că astăzi se află aici o parte 

din arhitecții integrării noastre europene. Le mulțumesc cu sinceritate și respect pentru 

contribuția lor. 

Privind în urmă, cred că cel mai important pas al integrării noastre a fost atunci când poporul 

român a adoptat prin referendul Constituția. Atunci a început integrearea noastră, atunci a avut 

loc voința poporului de a se integra. Constiuția adoptată atunci este garanția cea mai puternică 

că țara noastră a pornit pe drumul ireversibil al integrării Europene. Constituția este elementul 

nostru cel mai important, pentru că a fost elaborată în acord cu partenerii europeni. Astăzi, 

putem spune cu toată convingerea că tot ce e european e și constituțional și că tot ce e 

constituțional e în acord cu principiile europene. 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/liderii-ue-discursuri-la-bucuresti-ceremonia-organizata-la-ateneul-roman.html
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Ca prim-ministru, îmi asum cu onoare și demintate această onoare și demnitate în fața Europei 

și cetățenilor. Vom demonstra că România merită respectul comunității europene și că este pe 

deplin pregătită să stea cu fruntea sus, în rând cu toate celelalte state membre. 

Le transmit, deci, tuturor românilor și partenerilor europeni: „Îndrăzniți să credeți în România!” 

Astăzi, mai mult ca niciodată putem demontra că poporul român e un popor cu adevărat 

european, atașat de valorile blocului comunitar. Românii au fost, sunt și vor rămâne un popor 

pro-european. Nu ne-am schimbat viziunea pro-europeană și nu o vom face. Ne dorim să fim 

parteneri egali și respectați în UE. 

Ne dorim ca România, alături de celelalte state europene, să se bucure de aceleași beneficii. 

Coeziunea și unitatea reprezintă viziunea noastră la conducerea Uniunii.  

Suntem conștienți de provocările pe care le avem în față. Le vom trata cu aceeași seriozitate și 

le vom răspunde cu determinare. Sistemul democratic, dezvoltarea economică, sunt 

rezultatele tangibile ale acestui parcurs. Calea Europeană a fost și rămâne alegerea noastră și 

suntem conștienți de caracterul ireversibil al drumului pe care am pornit. Viitorul nostru se află 

mereu în față și nu în spate, însă nu trebuie să uităm de unde am plecat. Să ne amintim cu toții 

idealurile, principiile pe care s-a pornit proiectul european. Dacă vrem ca Uniunea să meargă 

înainte, cu toții trebuie să mergem înainte, iar cei mai slabi trebuie ajutați să fie mai puternici.  

Trebuie mereu să ne amintim că momentele în care Europa a fost cea mai în formă a fost cele 

în care am dat dovadă de unitate și de curaj. Ne propunem ca Uniunea să meargă în același 

ritm și cu aceeași cadență. Am convingerea că unirea face puterea.” 

UPDATE 21:00: Discursul președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker: 

„Domnule președinte, doamnă prim-ministru, dragi prieteni (a spus Juncker în română), 

Vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc președinției române că ne-a întâmpinat în acest loc 

magnific. Admir viața dvs. intelectuală și culturală, este puternică. Am nu numai o mare 

plăcere, ci și o mare emoție că sunt aici. Simt că această zi este una de hotar: deschidem 

prima președinție română a Consiliului UE. Ne aducem aminte că în 2007 România s-a 

alăturat familiei europene, în acea zi ne-am adus aminte de un decret care a întinat istoria 
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Europei, dar istora și geografia europeană au fost marcate în bine, în timpul Consiliului pe care 

l-am prezidat și când am hotărât aderarea României. 

Până în această zi sunt mândru, am rămas mândru de acest act semnat. Drumul spre 

aderarea României a fost mereu dificil și a cerut mari exigențe. UE nu face compormisuri, chiar 

dacă e vorba de drepturile omului, statul de drept, lupta împotriva corupției, nu există 

compromisuri. Nu e posibil să se facă compromisuri, pentru că România are locul ei în UE. 

Locul natural al României este și în centrul zonei Schengen. Din 2014 am pledat ca România 

să facă parte din zona Schengen. 

România preia acum președinția Consiliului UE. Vom deschide un nou capitol din istoria 

noastră comună, care se va deschide la Sibiu, unde vom da o adevărată perspectivă de viitor 

tuturor cetățenilor noștri.  

Astăzi vom face în așa fel încât prima președinție a României să fie un moment istoric. Vom 

face în așa fel ca această Europă, care a fost divizată, să se concilieze și să rămână un model 

în lume. Contez pe energia și unitatea națiunii române. Toate instituțiile trebuie să fie 

împreună. România și Europa sunt două lucruri care merg împreună! Trăiască România și 

trăiască Europa.” 

UPDATE 20.50: Discursul Consiliului European, Donald Tusk, susținut în limba română: 

„Sunt foarte mândru și fericit că voi conduce împreună cu dvs. afacerile europene, în timpul 

primei președinții a Consiliului UE. Sunt convins că veți interpreta cu înțelepciune o adevărată 

„rapsodie română.” Și nu o spun doar pentru că ne aflăm la Ateneu, ci pentru că știu cât de 

rezistentă și creativă este națiunea română. Cred că veți găsi sunetul potrivit și veți face tot ce 

puteți ca echipă pentru a lucra pentru interesele Europei. Veți fi gazde și sunt sigur că veți 

acționa în spiritul proverbului: „Omul sfințește locul.” Am încredere că veți respecta regulile și 

atașamentul față de principii. 

După cum spunea Nichita Stănescu, „se apropie viitorul, se aude, se vede.” În mare măsură, 

depinde acum de România. Avertisment sever, la reuniunea de la Sibiu va fi în joc concepția 

comună în ceea ce privește viitorul Europei. 
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Celor care vor să caute scurtături și să încalce regulile le spun că se înșeală. Celor care luptă 

pentru drepturi le spun: continuați lupta.  

Dragi prieteni, Dacia 1300 a fost prima mașină a socrului meu. Mai mult ca mașinile românești 

mă fascinează intelectualii, la fel ca sportivii precum Nadia Comăneci și Simona Halep încântă 

publicul. Dar cel mai mult m-a încântat finala din 1986, când Steaua București a învins 

Barcelona. 

Fac apel la toți românii să apere libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața 

publică, statul de drept și Constituția. Să le apere cu aceeași atitudine cu care Helmuth 

Duckadam a apărat cele patru penalty-uri. Și atunci părea imposibil, dar a reușit. Și sunt sigur 

că și voi veți reuși”, a spus Donald Tusk în Română. 

UPDATE 20.40: Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a susținut un 

discurs în care a vorbit despre aderarea României la Schengen. 

„Împreună să colaborăm pentru o Europă eficientă. România pune accent pe coeziune. Nu 

există decât o Europă, ideea europeană este indivizibilă. Europa nu poate renaște în Vest 

dacă moare în Est. Nicăieri Europa nu are mai mult ecou decât în statele din Est. Forța unei 

Europe unite nu are egal și forța e în antiteză cu violența. Democrația, statul de drept sunt 

valori pe care le împărtășim. Trebuie să avem proiecte politice care să reflecte aceste priorități. 

Trebuie să ajungem la un buget european care să stimuleze investițiile. Contăm pe președinția 

Română, cu cât mai multă solidaritate în bugetul viitor cu atât înseamnă mai multă solidaritate 

pentru toți.  

Parlamentul European a susținut întotdeauna aderarea României la Schengen. Țărilor care 

blochează aderarea la Schengen le cer să își schimbe poziția. Aderarea la Schengen este 

importantă pentru securitate și sper că va avea loc în timpul președinției române.” 

„Unde-s doi puterea crește!”, a conchis Antonio Tajani. 

UPDATE 20:30: Președinții celor două Camere ale Parlamentului au ținut discursuri. 

UPDATE 20:20: Președintele Klaus Iohannis a susținut primul discurs din această seară. 

„Este o deosebită plăcere pentru mine să particip la lansarea oficială a primei Președinții a țării 
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noastre la Consiliulul UE. La 12 ani de la aderarea la UE, România preia un rol de prim-plan la 

nivel european.  

Dacă privim puțin în urmă, întoarcerea țării noastre la familia europeană a reprezentat un 

deziderat aparte. Am lucrat cu profesionalism. UE este singura cale de a asigura progresul 

statelor europene. Astăzi, preluăm președinția cu obiectivul de a contribui la consolidarea 

Europei, o europă mai coezivă, mai puternică. 

Primul semestru al lui 2019 va fi definitoriu: Europa se confruntă cu probleme interne și 

externe: retragerea Marii Britanii din UE, migrația. 

Noi credem astăzi, mai mult ca oricând, că UE este, în mod incontestabil, un proiect de 

succes, puternic și viabil. Cei peste 60 de ani de pace de care s-a bucurat cea mai mare parte 

a continentului stau mărturie forței, temerității și capacității noastre de a coopera eficient și 

sustenabil. Uniți în diversitate nu e un simplu motto, ci că UE este un proiect peren, capabil să 

se modeleze mereu, fără a renunța la principiile și valorile sale. 

României îi revine acum misiunea de a avansa agenda noastră comună. Știm cu toții că 

exercitarea unei președinții este o misiune de o înaltă responsabilitate. Mai multă unitate și 

coeziune - aceasta este calea pe care o propunem pentru următoarele 6 luni și pe care va 

trebui să o urmărim cu consecvență. 

Avem nevoie de mai multă coeziune, indiferent că vorbim de o Europă mai convergentă, mai 

sigură sau de valorile noastre comune. Coeziunea este, în viziunea noastră, un aspect 

esențial. 

Pe parcursul mandatului vor avea loc momente marcante pentru evoluția UE și avem 

încrederea că reuniuni de o semnificație aparte, precum summitul de la Sibiu, vor oferi noi 

perspective pentru o Europă de mâine. 

Doamnelor și domnilor, astăzi avem plăcerea de a marca împreună începutul unei perioade de 

6 luni importantă pentru țara noastră și pentru uniune. Ne propunem să consolidăm unitatea și 

coeziunea. Vă doresc succes!” 
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UPDATE 20:14: Un cor de copii a deschis ceremonia cântând imnul național. 

UPDATE 19:50: Liderii români și europeni au început să sosească la Ateneu. 

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene 

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă de 6 luni, prin 

rotaţie, de fiecare stat membru. Prin definiţie, preşedinţia trebuie să fie neutră şi imparţială pe 

perioada exercitării mandatului; prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opţiuni de politici şi 

nici pe cele ale unui alt stat membru. Ea are trei misiuni principale. 

Prima misiune este de planificare şi conducere a reuniunilor din cadrul diferitelor formaţiuni ale 

Consiliului (cu excepţia Consiliului Afaceri Externe) şi ale grupurilor sale de lucru. 

Preşedinţia înseamnă, în primul rând, datoria de a promova în reuniunile pe care le vom 

prezida la Bruxelles, interesul european prin asigurarea unui cadru corect de negociere, arată 

site-ul dedicat preşdinţiei române. 

Eforturile unei preşedinţii se vor concentra în principal pe prezentarea de propuneri de 

compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale statelor membre. 

Preşedinţia trebuie să acţioneze ca un facilitator, fiind responsabilă de avansarea lucrărilor 

Consiliului privind legislaţia europeană, de asigurarea continuităţii agendei Uniunii Europene, a 

unor procese legislative bine organizate şi a cooperării dintre statele membre. 
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Obligaţiile concrete ale unei Preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene se traduc în asigurarea 

resurselor necesare pentru prezidarea la Bruxelles a reuniunilor ministeriale, la nivel de 

ambasadori şi a peste 150 de grupuri de lucru de la nivelul Consiliului.  

 

În acest format se negociază 200 - 300 de dosare legislative pe parcursul a peste 1.500 de 

întâlniri formale şi informale. În ceea ce priveşte modul în care se lucrează, Preşedinţiile sunt 

grupate în trio-uri, lucru care asigură un cadrul general coerent de desfăşurare a activităţii 

Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă neîntreruptă de 18 luni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: stirileprotv.ro 
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SE SCHIMBĂ IAR PAŞAPOARTELE. DE LA CULOARE, LA CONŢINUT 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/se-schimba-iar-pasapoartele-de-la-culoare-la-continut-

1061959?fbclid=IwAR2f3xbRedl83c3QFF8ZhyKYLwq89cVhX_tTAi5MMtmBcnoIhPJis9UeTkQ 

 

Paşapoartele simple electronice vor fi iar modificate, după ce anul trecut a fost schimbată 

durata lor de valabilitate de la 5 ani la 10, pentru cei majori. Ministerul de Interne a cerut 

modificarea formei, dar şi a conţinutului lor. Proiectul propus de MAI a fost adoptat de Executiv 

şi urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. 

 

Autorităţile vor să schimbe culoarea paşaportului simplu electronic, valabil 10 ani, din roşu-

vişiniu, în roşu- închis pentru a-l face mai vizibil. 

 

Nu este singura modificare pe care o cere Ministerul de Interne. Noul paşaport va avea stema 

ţării gravată 3D şi va fi completată cu o coroană. Pe a doua copertă a noului paşaport vor 

apărea menţiuni noi. 

 

În plus, ministerul de Interne vrea schimbări la conţinutul tuturor celor trei tipuri de documente. 

Paşaportul electronic diplomatic, cel de serviciu şi cel simplu vor avea rubrici identice, însă 

culori diferite. 

 

Conform trendului european, cel diplomatic este negru, iar cel de serviciu are culoarea 

albastră. 

 

 

 

 

Sursă: digi24.ro 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/se-schimba-iar-pasapoartele-de-la-culoare-la-continut-1061959?fbclid=IwAR2f3xbRedl83c3QFF8ZhyKYLwq89cVhX_tTAi5MMtmBcnoIhPJis9UeTkQ
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/se-schimba-iar-pasapoartele-de-la-culoare-la-continut-1061959?fbclid=IwAR2f3xbRedl83c3QFF8ZhyKYLwq89cVhX_tTAi5MMtmBcnoIhPJis9UeTkQ
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MAE, DESPRE AJUSTAREA ALOCAŢIILOR PENTRU COPIII NEREZIDENŢI AI 

LUCRĂTORILOR DIN AUSTRIA: CONTRAVINE LEGISLAŢIEI UE 

https://www.hotnews.ro/stiri-diaspora-22896482-mae-despre-alocatiile-copiilor-nerezidenti-lucratorilor-din-austria-

decizia-contravine-legislatiei.htm?fbclid=IwAR2UWxAcrQxBnyv1AivTE-_F8BuZh5x6eO2NkLAJGCaqk4vQ2GDT-

aKFtXI 

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul României transmit, sâmbătă, că au luat notă „cu 

îngrijorare” de intrarea în vigoare în Austria, de la 1 ianuarie 2019, a legislaţiei privind 

ajustarea nivelului alocaţiilor pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din acest stat membru UE 

în funcţie de costul mediu al vieţii din ţara de rezidenţă a copilului. Autorităţile române 

consideră că o astfel de măsură contravine legislaţiei UE, pentru că discriminează cetăţenii 

altor state membre, inclusiv români, care plătesc contribuţii în Austria. 

 

Într-un comunicat remis sâmbătă seara, Ministerul român de Externe explică faptul că 

domeniul de aplicare al noii legi austriece îl reprezintă alocaţiile şi deducerile fiscale pentru 

copiii nerezidenţi ai persoanelor care lucrează în Austria, măsura neafectând copiii care 

locuiesc în acest stat. 

 

„Considerăm că o astfel de decizie contravine principiilor care se află la baza proiectului 

european şi legislaţiei Uniunii, prin crearea unei situaţii de discriminare în ceea ce priveşte 

cetăţenii altor state membre, inclusiv români, care plătesc contribuţii în Austria”, afirmă MAE în 

comunicat. 

 

Potrivit MAE, „statul român susţine ferm exercitarea libertăţii fundamentale de circulaţie în 

cadrul Uniunii Europene şi accesul egal al lucrătorilor europeni la beneficiile sociale corelative 

muncii prestate”, iar „cetăţenii români care lucrează în Austria plătesc aceleaşi taxe ca 

cetăţenii acestui stat şi trebuie să se bucure de un tratament egal cu aceştia din perspectiva 

https://www.hotnews.ro/stiri-diaspora-22896482-mae-despre-alocatiile-copiilor-nerezidenti-lucratorilor-din-austria-decizia-contravine-legislatiei.htm?fbclid=IwAR2UWxAcrQxBnyv1AivTE-_F8BuZh5x6eO2NkLAJGCaqk4vQ2GDT-aKFtXI
https://www.hotnews.ro/stiri-diaspora-22896482-mae-despre-alocatiile-copiilor-nerezidenti-lucratorilor-din-austria-decizia-contravine-legislatiei.htm?fbclid=IwAR2UWxAcrQxBnyv1AivTE-_F8BuZh5x6eO2NkLAJGCaqk4vQ2GDT-aKFtXI
https://www.hotnews.ro/stiri-diaspora-22896482-mae-despre-alocatiile-copiilor-nerezidenti-lucratorilor-din-austria-decizia-contravine-legislatiei.htm?fbclid=IwAR2UWxAcrQxBnyv1AivTE-_F8BuZh5x6eO2NkLAJGCaqk4vQ2GDT-aKFtXI
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drepturilor corelative”. 

 

MAE mai spune că „apartenenţa la Uniunea Europeană obligă toate statele să asigure un 

tratament corect, echitabil şi nediscriminatoriu pentru toţi cetăţenii europeni” şi aminteşte că 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede „dreptul lucrătorilor europeni de 

a se stabili şi lucra în orice alt stat membru decât cel ai cărui cetăţeni sunt, beneficiind de 

avantajele sociale ale ţării de reşedinţă în aceleaşi condiţii ca cetăţenii acesteia, fără nicio 

discriminare bazată pe cetăţenie”. 

 

„Subliniem că în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene s-a statuat în mod constant 

că regula egalităţii de tratament prevăzută în TFUE şi în Regulamentul 492/2011 interzice nu 

numai discriminările evidente pe motiv de naţionalitate, ci şi orice forme de discriminare care, 

prin aplicarea altor criterii de diferenţiere, conduc în fapt, la acelaşi rezultat”, arată MAE. 

 

Ministerul aminteşte totodată că România a fost primul stat membru care a atras atenţia 

asupra problemelor implicate de măsurile legislative austriece vizând introducerea 

mecanismului de indexare a alocaţiilor pentru copii. În acest sens, au fost întreprinse 

demersuri politico-diplomatice la toate nivelurile, atât pe componenta bilaterala, cât şi în 

discuţiile cu oficialii europeni.  

 

„În toate aceste demersuri, România a subliniat, în mod constant, necesitatea menţinerii 

prevalenţei principiului egalităţii cetăţenilor UE, caracterul fundamental al dreptului la liberă 

circulaţie şi necesitatea respectării imperativului beneficiilor similare la contribuţii egale la 

nivelul tuturor statelor membre”, spune MAE. 

 

Ministerul de Externe precizează că subiectul se află în continuare pe agenda de discuţii cu 

reprezentanţii celorlalte state membre, în special Austria şi ţările cu interese similare 
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României, precum şi cu instituţiile UE, în special Comisia Europeană.  

 

„MAE va continua să sublinieze în discuţiile la nivel bilateral şi european caracterul neechitabil 

şi contrar valorilor UE al recentei legi austriece”, arată sursa citată. De asemenea, „autorităţile 

române vor continua demersurile pe lângă Comisia Europeană şi vor face apel la toate 

instrumentele disponibile, potrivit legislaţiei UE”. 

 

Ministrul românilor de pretutindeni, Natalia Intotero, anunţă că situaţia din Austria va fi 

abordată în dezbaterile Preşedinţiei Consiliului UE 

 

Parlamentul austriac a adoptat legea privind indexarea alocaţiilor pentru copiii din străinătate ai 

cetăţenilor UE care lucrează în Austria, notează Mediafax. Astfel, pentru cele mai multe state, 

inclusiv România, această înseamnă o reducere a sumelor plătite, prin ajustarea la nivelul de 

trai din ţările comunitare unde trăiesc aceşti copii. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 

2019. 

 

Conform datelor prezentate anul acesta de autorităţile austriece, România se află pe locul 4 în 

clasamentul transferurilor şi al economiilor înregistrate prin indexare, după Ungaria, Slovacia şi 

Polonia. În anul 2016, de exemplu, guvernul austriac a înregistrat 14.213 copii care primesc 

beneficii sociale austriece (alocaţie sau deducere fiscală) şi trăiesc în România. 

 

După decizia prin indexarea cu un coeficient de 0,484, aceste beneficii vor fi practic 

înjumătăţite în cazul României. Coeficientul reprezintă diferenţa dintre nivelul preţurilor dintre 

cele două ţări (calculată conform unui indicator la nivel european). 

 

 

Sursă: hotnews.ro 



 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

28 

EXPOZIŢIA « ROMÂNII CARE AU ÎMBOGĂŢIT FRANŢA » 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29524-2019-01-10-10-29-07.html 

 

Eugen Ionescu, Emil Cioran, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Anna de Noailles, Tristan 

Tzara... : sunt tot aâtea personalități care au contribuit la excelenţa relațiilor franco-române de-

a lungul secolelor şi care sunt dezvăluite publicului francez, prin fotografii de excepţie, de 

expoziţia "Românii care au îmbogăţit Franţa", transmite Romanian Global News. 

 

  

 

Realizată cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Paris, în cadrul sezonului România-

Franţa 2019, această expoziţie oferă publicului posibilitatea de a cunoaşte mai multe lucruri 

despre aceşti giganţi ai Culturii internaţionale. 

Spaţiul cultural Ground Control, din centrul Parisului, va găzdui această expoziţie în perioada 

10 – 13 ianuarie 2019. În data de 10 ianuarie, o dată cu vernisajul expoziţiei, vor fi organizate 

o serie de mese rotunde, moderate de Jean-Jacques Garnier, comisarul francez al Sezonului 

România-Franţa, în prezenţa ES Luca Niculescu, Ambasadorul României în Franţa, a 

jurnalistei Marcelei Feraru, curatoarea expoziţiei, a Doinei Marian, directoarea Institutului 

Cultural Român de la Paris. Vor fi invitați Vasile Tomoioagă, campion mondial și olimpic la 

canotaj, dramaturgul și jurnalistul Matei Visniec, chirurgul Mihaela Bustuchină, pianista de jazz 

Ramona Horvath, gimnasta Ecaterina Szabo informaticianul și Bogdan Degeratu. 

Portretele acestor mari personalităţi vor fi figura şi pe gardul Pantheonului un loc binecunoscut 

şi emblematic, ideal pentru a pune în lumină, legăturile profunde care au îmbogățit viața 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29524-2019-01-10-10-29-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29524-2019-01-10-10-29-07.html
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culturală a acelor țări. 

Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 75012. 10-13 ianuarie, 12-22h. Vernisajul : 10 

ianuarie la 18:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 


