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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Guvernul României a aprobat deschiderea Centrului de Informare al României la 

Slatina/Solotvino (Ucraina) 

2. 70 de ani de dansuri româneşti la Aletea (Elek), în Ungaria 

3. Patru ţări, inclusiv România, cer Ucrainei să asigure protecţia drepturilor minorităţilor 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Elevii români din toată lumea vor scrie, pentru a doua oară, ”Basmul Românesc” 

5. Veaceslav Şaramet, întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Spania 

6. Circulaţia mijloacelor de transport în comun din Atena, afectată de greva personalului, până 

la sfârşitul săptămânii 

7. Prezentare la Biblioteca Sormani din Milano - Prezenţe românesti în cadrul unui volum 

dedicat comunităţilor de străini 

8. La editura românească Rediviva din Milano a apărut volumul: “Dincolo de graniţe: 

Redefinind „trans-” în literatură, lingvistică şi media” 

9. Cursuri de limba română la ICR Istanbul 

 

III. ACTUALITATE 

10. M. Britanie este foarte aproape de a ajunge la un acord cu UE privind drepturile cetăţenilor 

după Brexit 

11. Demers comun pentru apărarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităților naţionale 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
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GUVERNUL ROMÂNIEI A APROBAT DESCHIDEREA CENTRULUI DE INFORMARE AL 

ROMÂNIEI LA SLATINA/SOLOTVINO (UCRAINA) 

http://www.timpromanesc.ro/guvernul-romaniei-a-aprobat-deschiderea-centrului-de-informare-al-romaniei-la-

slatinasolotvino-ucraina 

 

Guvernul României a aprobat, astăzi, 13 septembrie 2017, deschiderea Centrului de Informare 

al României la Slatina/Solotvino (Ucraina), ca parte a demersurilor guvernamentale pentru 

sprijinirea comunităților românești din afara granițelor țării în promovarea și conservarea 

identității etnice, culturale și lingvistice.Rolul centrelor de informare, conform Programului de 

Guvernare, este de a promova interesele României în relația bilaterală de predare a limbii 

române și a elementelor de cultură și civilizație românească prin elaborarea unor proiecte în 

domeniul lingvistic și organizarea unor evenimente culturale și de diplomație publică și 

culturală, precum și a sărbătorilor naționale. 

Memorandumul adoptat în ședința de guvern prevede înființarea centrului de la 

Slatina/Solotvino până la finalul anului, fiind o prioritate asumată de Ministerul pentru Românii 

de Pretutindeni pentru 2017. 

Începând cu anul 2015, astfel de unități au fost deschise și la Comrat și Bălți (Republica 

Moldova) și Ismail (Regiunea Odessa, Ucraina). 

Alte două centre vor fi înființate la Bor (Serbia/Valea Timocului) și Korcea (Albania), zone în 

care există importante comunități românești. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/guvernul-romaniei-a-aprobat-deschiderea-centrului-de-informare-al-romaniei-la-slatinasolotvino-ucraina
http://www.timpromanesc.ro/guvernul-romaniei-a-aprobat-deschiderea-centrului-de-informare-al-romaniei-la-slatinasolotvino-ucraina
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70 DE ANI DE DANSURI ROMÂNEŞTI LA ALETEA (ELEK), ÎN UNGARIA 

http://www.timpromanesc.ro/70-de-ani-de-dansuri-romanesti-la-aletea-elek-in-ungaria 

 

Peste 500 de persoane, printre care Tiberiu Juhasz, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a 

Românilor din Ungaria (AŢRU), Eva Bocsor Karancsy, preşedintele Autoguvernării Româneşti 

din judeţul Bekes, Laszlo Pluhar, primarul oraşului Aletea Elvira Ardelean, primarul localităţii 

Otlaca-Pustă,  Gheorghe Ardelean (etnic român din Chitighaz), reprezentant al partidului DK în 

Consiliul Judeţean Bekes, Mariana Negreu Vetro, preşedintele Centrului de Documentare şi 

Informare al AŢRU, Gheorghe Cozma, şef de oficiu al AŢRU, Eva Iova-Şimon, redactor şef al 

săptămânalului „Foaia Românească”, Tiberiu Boca, jurnalist, membru al Prezidiului UCRU, 

Petru Sălăjan, directorul Şcolii din Aletea,  etnici români din Micherechi, Gyula, Bătania, 

Chitighaz  şi mulţi dansatori şi iubitori de folclor din diferite zone ale Ungariei, au participat 

sâmbătă, 9 septembrie 2017, la ampla manifestare prilejuită de aniversarea a 70 de ani de la 

înfiinţarea ansamblului de dans popular românesc la Aletea (Elek), din judeţul Bekes.           

 

Manifestarea, la care a participat și consulul general al României la Gyula, Florin  Vasiloni, a 

fost organizată la Sala Sporturilor din oraş de Autoguvernarea Românească din localitate cu 

sprijinul Primăriei locale şi al mai multor instituţii.  Evenimentul a fost deschis prin cuvântul 

adresat de preşedintele autoguvernării locale, Gheorghe Bagy, el însuşi dansator şi mentor al 

formaţiei artistice. 

Evenimentul cultural  a oferit publicului prezent un regal de dansuri tradiţionale, oferit de către 

12 echipe de dans popular din Ungaria, de la Debrecen, Szarvas, Mezobereny, Gyumoendrod 

s.a. Pe scenă au evoluat şi ansamblurile româneşti din Chitighaz şi Gyula. 

 

Punctul culminant al manifestării l-a constituit recitalul oferit de către cei sărbătoriţi,  „Echipa de 

Păstrare a Tradiţiilor din Aletea”, în care evoluează şi  ultimul membru fondator al echipei care 

se află în viaţă, Petru Sabău. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/70-de-ani-de-dansuri-romanesti-la-aletea-elek-in-ungaria
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PATRU ŢĂRI, INCLUSIV ROMÂNIA, CER UCRAINEI SĂ ASIGURE PROTECŢIA 

DREPTURILOR MINORITĂŢILOR 

http://www.ziare.com/international/ucraina/patru-tari-inclusiv-romania-cer-ucrainei-sa-asigure-protectia-drepturilor-

minoritatilor-1481202 

 

Ministrii de Externe din Romania, Bulgaria, Grecia si Ungaria au trimis omologului lor 

ucrainean o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea fata prevederile Legii invatamantului 

recent adoptate de catre Rada Suprema a Ucrainei si cer ca aceasta tara sa ia masurile 

necesare protejarii minoritatilor. 

 

"Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, alaturi de omologii sai din Bulgaria, Ekaterina 

Zaharieva, din Grecia, Nikos Kotzias si din Ungaria, Peter Szijjarto, au transmis ministrului 

Afacerilor Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, Secretarului General al Consiliului Europei, 

Thorbjorn Jagland si Inaltului Comisar al OSCE pentru Minoritati Nationale, Lamberto Zannier, 

o scrisoare comuna prin care au exprimat ingrijorarea si profundul regret fata de adoptarea 

recenta de catre Rada Suprema a proiectului de Lege a Invatamantului din Ucraina, la 5 

septembrie 2017", informeaza Ministerul roman de Externe. 

 

Demersul comun este jusiticat de catre semnatari prin necesitatea asigurarii protectiei 

drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si adreseaza un apel autoritatilor 

ucrainene pentru identificarea de solutii in acest sens, in spiritul cooperarii, si cu respectarea 

stricta de catre Ucraina a normelor si standardelor internationale relevante in domeniu. 

 

 

http://www.ziare.com/international/ucraina/patru-tari-inclusiv-romania-cer-ucrainei-sa-asigure-protectia-drepturilor-minoritatilor-1481202
http://www.ziare.com/international/ucraina/patru-tari-inclusiv-romania-cer-ucrainei-sa-asigure-protectia-drepturilor-minoritatilor-1481202
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"In cadrul scrisorii se sustine necesitatea de a folosi toate instrumentele aflate la dispozitia 

Consiliului Europei si la nivelul OSCE pentru a asigura ca noile dispozitii restrictive introduse 

de Legea Invatamantului din Ucraina nu vor afecta protectia adecvata a drepturilor 

fundamentale ale persoanelor apartinand minoritatilor nationale", informeaza MAE. 

 

Amintim ca noua Lege a Educatiei adoptata de Parlamentul de la Kiev prevede ca in scolile din 

aceasta tara studiile se vor desfasura doar in limba de stat, astfel ca va fi desfiintat treptat 

sistemul de predare in limba minoritatilor nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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ELEVII ROMÂNI DIN TOATĂ LUMEA VOR SCRIE, PENTRU A DOUA OARĂ, ”BASMUL 

ROMÂNESC” 

http://www.timpromanesc.ro/elevii-romani-din-toata-lumea-vor-scrie-pentru-a-doua-oara-basmul-romanesc 

 

Odată cu începerea noului an şcolar, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni (IEH), instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

lansează a doua ediție a proiectului „Basm Românesc”. 

 

Cea de-a doua ediție a „Basmului Românesc” îşi va relua drumul în toată lumea şi va ajunge 

în rândurile elevilor din comunităţile româneşti de pretutindeni. Forma finală a Basmului va fi 

publicată şi trimisă tuturor comunităţilor. 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni relansează acest proiect cu 

scopul ca, pe durata unui an, să stimuleze elevii români de pretutindeni să conceapă împreună 

un basm, argument al unității lor identitare, indiferent de locul în care trăiesc. 

 

Basmul va pleca dintr-o școală din Suceava, unde va fi scris primul paragraf. Apoi, pe rând,  

fiecare școală doritoare va adăuga un paragraf, pentru ca forma finală să prindă contur într-o 

ediție tipărită pe data de 1 decembrie 2018, zi în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri. Școlile 

românești de peste hotare se pot înscrie în acest proiect, trimițând o cerere pe adresa de mail 

comunicare@ieh.ro. 

 

Toți copiii care vor contribui la scrierea basmului vor fi nominalizați atât în ediția tipărită, cât și 

în cea online și vor primi câte un exemplar din „Basmul Românesc”, ediția a II-a. Astfel, şcoala 

care va concepe cel mai interesant paragraf din basm , va primi un premiu special din partea 

IEH. 

 

Prima ediție a proiectului „Basm Românesc” a fost iniţiată de IEH în anul 2013. „Basmul 

Românesc” a fost dedicat copiilor români din toate comunităţile din afara graniţelor ţării. Timp 

http://www.timpromanesc.ro/elevii-romani-din-toata-lumea-vor-scrie-pentru-a-doua-oara-basmul-romanesc
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de un an, elevii români din Italia și Spania, din Serbia și Ucraina, din Belgia, dar și Statele Unite 

și Australia au conceput un basm colectiv, iar prima ediție a „Basmului Românesc” a fost 

tipărită și a ajuns la toți cei care au contribuit la scrierea ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VEACESLAV ŞARAMET, ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII 

ROMÂNEŞTI DIN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-intalnire-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-din-spania 

 

În perioada 12-14 septembrie, o delegație a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) 

condusă de secretarul de Stat, Veaceslav Șaramet, se află în vizită de lucru în Spania, ocazie 

ce va prilejui şi o întrunire cu reprezentanţi ai  comunității românești, dar şi o întrevedere cu 

delegatul guvernului spaniol în Comunitatea Autonomă Andaluzia, Antonio Sanz Cabello. 

 

Discuțiile vor viza un schimb de bune practici în ceea ce privește procesul de integrare a 

românilor în statul de reședință, precum și proiecte menite să vină în sprijinul păstrării și 

promovării identității culturale, lingvistice și spirituale românești. 

 

De asemenea, oficialul român va participa la evenimentul „Educație pentru viitor: întâlnirea 

mediului academic din România cu tinerii români din Spania”, unde MRP susține consolidarea 

şi diversificarea dialogului educațional prin încurajarea tinerilor din Spania de a se implica activ 

în proiecte dedicate identității românești. 

 

Totodată, delegația va participa în Andaluzia, orașul Sevilla, la Conferința Anuală EAIE 2017 

(European Association for International Education), precum și la inaugurarea Pavilionului 

Național Study în România. Conferința și Expoziția Anuală EAIE reprezintă cea mai importantă 

reuniune din Europa în domeniul internaționalizării educației și a doua la nivel global, reunind 

peste 250 de expozanți și 5600 de participanți din 95 de țări. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-intalnire-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-din-spania
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CIRCULAŢIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN ATENA, AFECTATĂ DE 

GREVA PERSONALULUI, PÂNĂ LA SFÂRŞITUL SĂPTĂMÂNII 

http://www.timpromanesc.ro/circulatia-mijloacelor-de-transport-in-comun-din-atena-afectata-de-greva-

personalului-pana-la-sfarsitul-saptamanii 

 

Personalul din transportul public de călători din Atena a anunţat intrarea în grevă, cu 

întreruperea circulaţiei mijloacelor de transport în comun după următorul program:– Miercuri, 

13 septembrie 2017, autobuzele de la ora 21:00 până la sfârșitul turei; 

 

– Joi, 14 septembrie 2017, metroul va fi în grevă de 24 de ore și pe ruta Doukissis Plakentias – 

Aeroport (linia 3) nu vor fi efectuate curse; similar, trenurile companiei feroviare TRAINOSE se 

vor afla în grevă de 24 de ore; 

 

– Vineri, 15 septembrie 2017, metroul, între orele 12:00 și 15:00. 

 

Cetățenii români afectați de situația din atenționare pot solicita asistență consulară la 

numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728879 și +30 210 6728875, 

apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din 

Străinătate (CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De 

asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la 

dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222. 

 

MAE recomandă consultarea paginilor de internet http://atena.mae.ro și www.mae.ro și 

reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 

„Călătorește în siguranță” (disponibilă gratuit în „App Store” și „Google Play”), care oferă 

informații și sfaturi de călătorie, precum și serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de 

informare „Un SMS îți poate salva viața”. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/circulatia-mijloacelor-de-transport-in-comun-din-atena-afectata-de-greva-personalului-pana-la-sfarsitul-saptamanii
http://www.timpromanesc.ro/circulatia-mijloacelor-de-transport-in-comun-din-atena-afectata-de-greva-personalului-pana-la-sfarsitul-saptamanii
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PREZENTARE LA BIBLIOTECA SORMANI DIN MILANO - PREZENŢE ROMÂNESTI ÎN 

CADRUL UNUI VOLUM DEDICAT COMUNITĂŢILOR DE STRĂINI 

 

La Sala del Grechetto - din cadrul prestigioasei Biblioteci Sormani din Milano, a gazduit azi 

prezentarea volumului "Milano multietnica", ed Meravigli, a jurnalistilor Donatella Ferrario si 

Fabrizio Pesoli. 

 

 Un volum care include pentru prima oara si comunitatea românească din oras. Un nou prilej 

de a aduce in discutie altăuri de jurnalisti, de publicul italian interesat, aspecte legate de 

traditia, continuitatea, aprecierea pe care o are comunitatea românească din capitala 

Lombardiei, deschiderea si dialogul pe care aceasta il poarta in societatea italiană. 

 

 Lucrarea care dincolo de importanta documentatie legată de zece mari comunitati din oras, a 

creat o adevărata retea a prieteniei si încrederii prin dialogul initiat cu diferite comunitati care 

au avut ocazia sa faca cunoscuta istoria tarii lor, radacinile culturale, aspecte privind emigratia, 

integrarea dar si importanta conservarii identitatii. Felicia Chiciorangea, videoreporter si 

fotograf a intervenit la invitatia celor doi jurnalisti, cu experienta ei legată de emigrare, de 

integrare, o experienta pozitiva care i-a adus multe satisfactii. 

 

Violeta Popescu care a contribuit la documentarea acestui volum în prezentarea unor aspecte 

de istorie si cultura legate de comunitatea românească, de România a afirmat importanta pe 

care volumul o are în mediile culturale italiene, in sistemul scolar, subliniind în mod dosebit 

deschiderea si dialogul pe care comunitatea romaneasca, Centrul Cultural din Milano, il 

manifesta atat la nivelul public italian cat si in dialogul intercultural, in reteaua comunitatilor 

străine din oras. 

 

 

 

Sursă: Culturaromena.it 
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LA EDITURA ROMÂNEASCĂ REDIVIVA DIN MILANO A APĂRUT VOLUMUL: “DINCOLO 

DE GRANIŢE: REDEFININD „TRANS-” ÎN LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI MEDIA” 

 

“Dincolo de graniţe: Redefinind „trans-” în literatură, lingvistică şi media” 

Actele Conferinţei Internaţionale  sustinute la Bucureşti, 17-18 mai, 2017, 

Facultatea de Litere-Universitatea Spiru Haret &amp; Macalester College Minnesota). 

 

Puţine cuvinte au fost în centrul atenţiei în ultimii ani precum banalul element de compunere 

„trans-”: de la traducere (lat. translatio) la transnaţionalizare. 

 

Se pare că trăim în epoca lui „trans-”. Din termenul latinesc care înseamnă „dincolo de”, „de 

partea cealalată”, „peste” – echivalentul grecescului „meta” – „trans-” desemnează, pe de o 

parte, orice deplasare dincolo de o graniţă, fie ea geografică (trans rhenum, peste Rin), 

lingvistică (translatio/traducere), politică (transnaţional), socială , iar pe de altă parte, migraţia 

şi exilul (refugiaţii ca transnaţionali) vis-a- vis de diasporă. 

 

 Acestea sunt doar câteva din contextele în care folosim elementul de compunere „trans-” 

pentru a descrie fenomene care nu se configurează nici distinctiv şi nu manifestă nici graniţe 

fixe. 

 

În strânsă legătură cu acesta se află dinamica culturilor minorităţilor care cercetează logica 

graniţelor din interior. Volumul de faţă abordează cu responsabilitate diferitele faţete ale 

elementului de compunere „trans-” în literatură, limbă, media şi cultură şi oferă cititorului 

răspunsuri la întrebări precum: Unde şi cum fenomenele depăşesc graniţe sau combină 

domenii? Ce forme de diversitate permit sau instigă procesele „trans-”? Oare aceste fenomene 

„trans-” transcend[!] graniţe? Sau stabilesc altele noi? De ce este 

„trans-” atât de mult în atenţia publicului astăzi?  

 

Autorii articolelor descriu, analizează sau critică aceste fenomene generate de elementul de 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

12 

compunere „trans-” în variate domenii academice: studii literare, culturale şi media, lingvistică 

şi traducere, didactica limbilor şi studii internaţionale. Explorând fenomenul universal al 

depăşirii graniţelor, ei încearcă să arunce o lumină nouă asupra prezenţei dominante a 

elementului de compunere „trans-” în cultura de astăzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italian-român din Milano 
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA ICR ISTANBUL 

http://icr.ro/pagini/cursuri-de-limba-romana-la-icr-istanbul 

 

Din 25 septembrie și până pe 8 decembrie, la Institutul Cultural „Dimitrie Cantemir” de la 

Istanbul se vor desfășura cursuri de limba română, cultură și civilizație românească, semestrul 

al II-lea, structurate pe 5 niveluri (A1, A2, B1, B2, C1). 

 

Fiecare nivel este împărțit în module: A1 (1 modul - A1), A2 (2 module – A2.1 și A2.2), B1 (4 

module – B1.1, B1.2, B1.3, B1.4), B2 (4 module – B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), C1 (4 module – 

C1.1, C1.2, C1.3, C1.4) 

 

Un modul durează 10 săptămâni totalizând un număr de 40 ore de curs. 

La finalizarea unui modul/ nivel se va susține un examen în urma căruia se acordă un certificat 

de atestare a cunoștințelor de limbă română. 

 

Cursurile standard pentru adulți au loc de două ori pe săptămână. 

Cursurile pentru copii sunt gratuite, se organizează la sfârșit de săptămână, respectiv 

sâmbăta, și durează 4 ore. 

Materialele didactice constau în: suportul de curs realizat de Ana Borca de la ICR București, 

manualul Danielei Kohn, publicat de Polirom, PULS, Manual de limba română pentru străini; 

Manualul de limba română ca limbă străină (RLS) de Elena Platon, Ioana Sonea şi Dina Vîlcu, 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă şi alte materiale propuse de profesori şi agreate de ICR Istanbul. 

 

Este unul dintre cele mai importante proiecte ale institutului și contribuie, în egală măsură, atât 

la strategia ICR de a promova cultura şi civilizaţia românească prin intermediul cunoașterii 

limbii române, dar și de a păstra identitatea națională în rândul populaţiei de origine română. 

 

Cursurile de limba română stimulează, în același timp, și interesul față de aprofundarea limbii 

în rândul membrilor familiilor mixte, printre membrii comunității turco-tătare proveniți din 

http://icr.ro/pagini/cursuri-de-limba-romana-la-icr-istanbul
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România și a comunității de insulari emigrați din Ada Kaleh în anii 1970. 

 

În primul semestru, încheiat anul acesta în luna mai, s-a înregistrat cel mai mare număr de 

persoane înscrise la cursuri din anul 2012 până în prezent – în jur de 80 de persoane. Cererea 

mare pentru frecventarea cursurilor, majoritatea celor înscriși venind la sediul institutului din 

Istanbul și din alte localități din Turcia (Ankara, Izmir, Izmit, Kirklareli, Sivas), s-au organizat 

cursuri de limbă română pentru adulți și în zilele de sâmbătă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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M. BRITANIE ESTE FOARTE APROAPE DE A AJUNGE LA UN ACORD CU UE PRIVIND 

DREPTURILE CETĂŢENILOR DUPĂ BREXIT 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/m-britanie-este-foarte-aproape-de-a-ajunge-la-un-acord-cu-ue-privind-

drepturile-cetatenilor-dupa-brexit-1481211 

 

Marea Britanie este foarte aproape de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana privind 

drepturile cetatenilor dupa Brexit, a declarat, joi, ministrul britanic de Finante, Philip Hammond. 

 

Drepturile cetatenilor UE din Marea Britanie este una dintre cele trei chestiuni pe care blocul 

comunitar vrea sa le rezolve inainte de a incepe discutarea relatiei viitoare dintre Londra si 

Bruxelles, arata Reuters. 

 

"Am facut progrese foarte bune. Avem un mare grad de aliniere. Nu l-am finalizat in totalitate, 

dar suntem foarte aproape de un acord privind modul in care ne vom apara fiecare cetatenii", a 

spus Hammond intr-o conferinta de presa organizata la Budapesta, dupa o intalnire cu ministrii 

din Grupul de la Visegrad. 

 

"Dorinta si intentia noastra este ca oamenii care au venit in Marea Britanie pentru a munci si a-

si construi viata in Marea Britanie sa poata sa continue sa locuiasca aici, ducandu- si vietile 

exact ca inainte. Aceasta este intentia noastra clara si declarata", a adaugat el. 

 

Ministrul a subliniat ca cetatenii britanici care s-au mutat in tari UE ar trebui sa primeasca 

garantii similare. 

 

Hammond a a mai precizat ca negocierile privind iesirea Marii Britanii din UE ar trebui sa duca 

la o foaie de parcurs pentru iesire. 

 

"Vrem sa le oferim afacerilor de pe ambele maluri ale Canalului Manecii si de ambele parti ale 

granitei irlandeze increderea ca nu se vor afla pe marginea prapastiei atunci cand iesim din 

UE", a afirmat el. 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/m-britanie-este-foarte-aproape-de-a-ajunge-la-un-acord-cu-ue-privind-drepturile-cetatenilor-dupa-brexit-1481211
http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/m-britanie-este-foarte-aproape-de-a-ajunge-la-un-acord-cu-ue-privind-drepturile-cetatenilor-dupa-brexit-1481211
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"De aceea propunem o perioada de tranzitie limitata in timp, pentru a putea oferi certitudine ca 

granitele noastre vor continua sa opereze cu blandete si ca afacerile noastre vor putea 

continua sa le ofere clientilor lor si ca cetatenii nostri isi pot continua vietile de zi cu zi in 

Europa continentala", a declarat Hammond. 

 

Sambata, mii de britanici au iesit pe strazi pentru a protesta fata de Brexit, in cadrul unui 

eveniment deja popular numit "Mars pentru Europa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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DEMERS COMUN PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR PERSOANELOR APARŢINÂND 

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

http://www.timpromanesc.ro/demers-comun-pentru-apararea-drepturilor-persoanelor-apartinand-minoritatilor-

nationale 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, alături de omologii săi din Bulgaria,  Ekaterina 

Zakharieva, din Grecia, Nikos Kotzias și din Ungaria, Péter Szijjártó, au transmis ministrului 

Afacerilor Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, Secretarului General al Consiliului Europei, 

Thorbjørn Jagland, și Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Lamberto 

Zannier, o scrisoare comună prin care au exprimat îngrijorarea și profundul regret față de 

adoptarea recentă de către Rada Supremă a proiectului de Lege a Învățământului din Ucraina, 

la 5 septembrie 2017. Acest demers comun are în vedere interesul susținut al părților 

semnatare în asigurarea protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale și 

adresează un apel autorităților ucrainene pentru identificarea de măsuri concrete/soluții în 

acest sens, în spiritul cooperării, și cu respectarea strictă de către Ucraina a normelor şi 

standardelor internaționale relevante în domeniu. 

 

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul scrisorii se susține necesitatea de a folosi toate 

instrumentele aflate la dispoziţia Consiliului Europei și la nivelul OSCE pentru a asigura că 

noile dispoziții restrictive introduse de Legea Învățământului din Ucraina nu vor afecta 

protecția adecvată a drepturilor fundamentale ale persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale. 

 

Protecția drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina a fost semnalată 

permanent de partea română în dialogul cu partea ucraineană.  Facilitarea soluţionării 

problemelor cu care se confruntă persoanele aparținând minorităților naționale reprezintă un 

angajament al statului român. Din acest punct de vedere considerăm esențială respectarea 

dreptului la educație în limba română pentru toate formele de învățământ şi continuarea 

dialogului pe această temă, inclusiv în cadrul Comisiei interguvernamentale mixte româno-

http://www.timpromanesc.ro/demers-comun-pentru-apararea-drepturilor-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale
http://www.timpromanesc.ro/demers-comun-pentru-apararea-drepturilor-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale
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ucrainene privind protecția persoanelor aparținând minorităților naționale. 

 

România reiterează disponibilitatea de a sprijini Ucraina în procesul extins de reforme în 

domeniile legislativ, instituțional, economic și de a contribui la eforturile internaționale de 

sprijin, în coordonare cu partenerii noștri, pentru a veni în mod eficient în întâmpinarea nevoilor 

părţii ucrainene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 13 septembrie 2017, membrii Comisiei au avizat favorabil următorul punct înscris 

pe ordinea de zi: 

 

1. L194/2017 - Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 

sistemul public de pensii - Aviz; 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei românilor de pretutindeni au hotărât cu 

unanimitate de voturi să adopte aviz negativ. 

 

 

 

 


