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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Bisericile româneşti din Micherechi şi Chitighaz şi-au serbat hramul 

2. Revista ”Mesager bucovinean” aşteptată cu drag în casele românilor de pretutindeni (Video) 

3. 100 de ani de la Marea Unire - Vă invităm la festivalul „Rapsodul Toadere Captar” 

4. Eveniment IEH: 120 de etnici români din Valea Timocului (Serbia) în excursie în Ţara Mamă 

5. Drepturi pentru Românii din Serbia de Răsărit 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

6. Evenimentele dedicate Anului Centenar continuă în Italia 

7. Repatrierea a trei cetăţeni români şi a unui cetăţean yemenit 

8. Un pusti roman de 11 ani a sustinut un discurs remarcabil in Parlamentul din Marea Britanie 

(Video) 

9. Românii din Marea Britanie, o prioritate pentru MRP 

 

III. ACTUALITATE 

10. Londra: ”Evoluţie şi filmul ”Marea Unire – România, la 100 de ani” 

11. „Românii din jurul României. Chipuri de români din Basarabia, Bucovina şi Maramureşul 

istoric” - expoziţie vernisată la ICR 

12. Gala „100 pentru Centenar” a ajuns la Tel Aviv 

13. Eveniment al Sectorului 1: „Festivalul Bucovinei”. De Centenar, inima Bucovinei reunite 

bate la Bucureşti, în inima Ţării Mamă! 

14. Natalia Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni a participat la Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Ideea unităţii naţionale, libertatea de conştiinţă şi principiile societăţii 
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democratice” 

15. Expoziţia Arhitectura Centenarului la Galeria ICR Viena 

16. Primirea de către ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a ambasadorului agreat  

al Japoniei, Hitoshi Noda, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare 

17. Întrevederea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, cu membrii delegaţiei 

Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Republicii Croaţia 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

18. Senatorul Viorel Badea introduce un nou concept al obţinerii cetăţeniei române – 

recuperarea 
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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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BISERICILE ROMÂNEŞTI DIN MICHERECHI ŞI CHITIGHAZ ŞI-AU SERBAT HRAMUL 

https://www.timpromanesc.ro/bisericile-romanesti-din-micherechi-si-chitighaz-si-au-serbat-hramul/ 

 

Cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, bisericile româneşti din Micherechi 

(Mehkerek) şi Chitighaz (Ketegyhaza), care aparţin Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria 

(EORU), şi-au serbat solemn hramul. La aceste manifestări a participat şi Florin Trandafir 

Vasiloni, consulul general al României la Gyula. Opt dintre bisericile aparţinând EORU sunt 

închinate Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. 

 

Duminică, 11 noiembrie 2018, la Micherechi au fost săvârşite si rugăciuni de pomenire, în 

memoria pr. Nicolae Bordaşiu, din Bucureşti, recent decedat, descendent al primul preot al 

comunităţii ortodoxe româneşti din Micherechi, Ioan Bordaşiu, consemnat documentar la anul 

1773. Domnia sa a ctitorit în parcul din faţa bisericii din Micherechi, „Monumentul Strămoşilor”, 

care a fost sfinţit şi inaugurat la data de 11 septembrie 2016. În data 4 noiembrie 2018, la 

Chitighaz (Kétegyháza), sărbătoarea religioasă a fost urmată de manifestarea intitulată „Satul 

meu, Chitighaz”, ajunsă la cea de-a doua ediţie. Biserica de zid din Chitighaz, în forma ei 

actuală, datează din anul 1779, dar înaintea ei a funcţionat aici şi o altă biserică românească, 

mai veche. 

 

În cele două localităţi cu veche tradiţie românească, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul 

Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU) a săvârşit Sfânta Liturghie, alături de preoţi 

din Ungaria şi România. La Micherechi, răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral 

„Sfântul Ierarh Nicolae”, al Arhiepiscopiei Timişoarei, condus de pr. Ionuţ Ardereanu. La 

Chitighaz, a slujit Corul Parohiei Şega I din Arad, condus de Ovidiu Sabău şi dirijat de prof. 

Adrian Bughi. La serviciile religioase au participat sute de persoane, etnici români din Ungaria 

şi oaspeţi din România, din judeţele Arad şi Bihor. La manifestări au luat parte Marius Lazurcă, 

ambasadorul României la Budapesta, reprezentanţi ai Autoguvernării pe Ţară a Românilor din 

https://www.timpromanesc.ro/bisericile-romanesti-din-micherechi-si-chitighaz-si-au-serbat-hramul/
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Ungaria (AŢRU), Margareta Tat, primarul Micherechiului, Maria Kalcsó, primarul comunei 

Chitighaz, Elvira Ardelean, primarul localităţii Otlaca-Pustă (Pusztottlaka), jurnalişti ai 

publicaţiilor „Foaia Românească” şi „Cronica” ş.a. 

 

În ultima perioadă, în cadrul comunităţii romaneşti din Ungaria au avut loc mai multe 

evenimente. Astfel, în 7 noiembrie, la Gyula a avut loc o reprezentaţie cu spectacolul de teatru 

„Prâslea cel voinic şi merele de aur”, adaptare după povestea cu acelaşi titlu scrisă de Petre 

Ispirescu, interpretat de actorii Teatrului „Excelsior” din Bucureşti pentru elevii Liceului „Nicolae 

Bălcescu din Gyula” (LNB). Spectacolul a fost susţinut prin sprijinul Institutului Cultural Român, 

în colaborare cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, în perioada 5–7 noiembrie, 

proiectul „Caravana teatrului românesc pentru copiii români din Ungaria”, făcând ca 

spectacolele de teatru sa fie prezentate copiilor romani de la şcolile din Bătania (Battonya),  

Aletea (Elek), Micherechi şi Gyula. 

 

La data de 8 noiembrie Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula a participat la un 

spectacol de muzică populară, organizat de Asociaţia „Vatra Românească” din Oradea pentru 

elevii LNB. Asociaţia a făcut o donaţie de cărţi româneşti pentru LNB. La spectacolul de 

muzică populară, interpretat de către artiştii Florica Ruja şi Bianca Popa, au participat elevi ai 

şcolii, cadre didactice şi oficialităţi. 

 

 

Sursă:  timpromanesc.ro 
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REVISTA ”MESAGER BUCOVINEAN” AŞTEPTATĂ CU DRAG ÎN CASELE ROMÂNILOR 

DE PRETUTINDENI (VIDEO) 

http://bucpress.eu/cultura/revista-%E2%80%9Dmesager-bucovinean%E2%80%9D-asteptata-cu-7988 

 

Deja de trei ani revista ”Mesager bucovinean” apare în condiţii tipografice excelente. Această 

publicaţie este rodul unui parteneriat productiv a trei societăţi, din trei state: România, Ucraina 

şi Republica Moldova, informează Agenţia de ştiri BucPress. 

 

Cei trei parteneri uniţi prin acest proiect sunt: Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 

în Bucovina, Centrul Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi şi Ascoiaţia social-

culturală ”Bucovina” din Chişinău. Revista are în colegiu şi reprezentanţi ai nordului 

Maramureşului şi Sudului Basarabiei. Ea încearcă să cuprindă practic întreg spaţiul de nord şi 

de est al teritoriilor în care locuiesc români. 

 

Toate cele patru ediţii din anul 2018 reflectă pe larg situaţia comunităţii româneşti din Ucraina, 

ne-a informat Ştefan Hostiuc, redactor-şef al revistei ”Mesager bucovinean” într-un interviu 

acordat în exclusivitate pentru BucPress TV, făcând o prezentare succintă a temelor oglindite 

în revista respectivă, care a apărut graţie sprijinului financiar obţinut din partea Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

Sursă: bucpress.eu 

http://bucpress.eu/cultura/revista-%E2%80%9Dmesager-bucovinean%E2%80%9D-asteptata-cu-7988
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100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE - VĂ INVITĂM LA FESTIVALUL „RAPSODUL 

TOADERE CAPTAR” 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2467/ 

 

Dedicate Centenarului Unirii, în Sala Palatului „Tineretul Bucovinei” din Cernăuţi, se vor 

desfăşura spectacolele de gală ale festivalurilor „Rapsodul Toadere Captar”, I ediţie (17 

noiembrie, ora 13.00), şi „Să-mi cânţi, cobzar”, ediţia a XI (18 noiembrie, ora 13.00).  

Spectatorii îndrăgostiţi de cântecul popular vor avea parte de o frumoasă surpriză – vor avea 

fascinaţia să admire atât evoluarea tinerelor vlăstare de viţă românească ale Ansamblului 

„Perla”, neîntrecutelor „Ţărăncuţe”, cât şi a unor vedete ale muzicii populare româneşti din 

Patria noastră istorică. 

Intrarea este liberă. 

 

Vă aşteptăm cu drag 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2467/
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EVENIMENT IEH: 120 DE ETNICI ROMÂNI DIN VALEA TIMOCULUI (SERBIA) ÎN 

EXCURSIE ÎN ŢARA MAMĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29178-2018-11-15-10-22-10.html 

 

120 de copii, lideri de opinie ai românilor/vlahilor din Timoc, reprezentanţi ai mediului asociativ 

şi ai mai multor categorii socio-profesionale vor veni pentru două zile în România, regiunea 

Olteniei, într-o excursie tematică, cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, transmite 

Romanian Global News. 

 

Institutul ,,Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va desfăşura în perioada 17-18 noiembrie 2018 

proiectul „Drumeţ în ţara mea. Excursii tematice pentru tinerii români din Timoc". Proiectul 

vizează tinerii români/vlahi din Timocul sârbesc, şi are drept scop facilitarea cunoaşterii istoriei 

naţionale, geografiei, arhitecturii şi artelor vizuale româneşti de către tinerii etnici români, în 

vederea recuperării memoriei istorice şi a conştientizării apartenenţei la neamul românesc. 

 

Proiectul ,,Drumeţ în ţara mea" a început în anul 2016 şi se desfăşoară anual, în parteneriat cu 

Asociaţia pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum". În etapa actuală, 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni beneficiază de sprijinul 

Consiliului Judeţean Dolj şi LIONS Club Craiova, instituţii ce vor asigura în Craiova cazarea şi 

o parte din mesele participanţilor. 

 

Printre obiectivele ce vor fi vizitate se numără mai multe muzee, mânăstiri şi ansambluri 

sculpturale din Craiova, Târgu Jiu şi Orşova: Muzeul de Artă (Palatul Jean Mihail), Muzeul de 

Etnografie (Casa Băniei), Mânăstirea Coşuna, Parcul Nicolae Romanescu, Mitropolia Olteniei, 

Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Coloana Infinitului, Hobiţa – Casa Muzeu Constantin Brâncuşi, 

Mânăstirea Tismana, Mânăstirea Sfanta Ana din Orşova, Clisura Dunării (cu chipul lui Decebal 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29178-2018-11-15-10-22-10.html
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sculptat în stâncă). 

 

„Drumeţ în Ţara mea. Excursii tematice pentru tinerii români din Timoc" se încadrează în 

Planul de activităţi pentru anul 2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de 

pretutindeni – Program strategic – Spaţiul cultural comun românesc – Centenar Marea Unire 

1918 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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DREPTURI PENTRU ROMÂNII DIN SERBIA DE RĂSĂRIT 

Am lua cunoștință de “Memoriul de la Kucevo: Drepturi pentru Românii din Serbia de Răsărit”, 

asumat de mai multe asociații din Timoc. 

  

Salutăm acest demers care apropie aceste asociații de Declarația Congresului Românilor din 

Serbia făcută pe 03.12.2016. 

  

O mare parte din ce se susține în Memoriu, este cuprins și în declarația Congresului și de 

aceea susținem acest demers, considerând că autoritățile sârbe trebuie să ia în considerare în 

regim de urgență demersurile comune ale organizațiilor românilor/vlahilor din Timoc, ca și 

condiție pentru alinierea Serbiei la statele democratice și pentru integrarea țării noastre în 

Uniunea Europeană. 

  

Facem apel la Țara Mamă, România să urmărească cu atenție acest proces și să fie aproape 

de organizațiile și asociațiile românilor/vlahilor din Timoc în tot ce fac temeinic și constructiv 

pentru păstrarea și dezvoltarea identității românești a celor circa 300.000 de români/vlahi din 

zonă și să le susțină politic, moral și financiar. 

  

Reafirmăm Declarația Congresului Românilor din Serbia ca fiind la fel de actuală ca în 2016: 

 

Cu convingerea că în țara noastră nu se pot susține dificultăţile atunci când este vorba de 

implementarea unei aplicări integrale a: 

•          Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (Organizaţia Naţiunilor Unite), 

•          Convenţiei Cadru pentru protecţia minorităţilor (Consiliul Europei), 

•          Declarației cu privire la eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare 

bazate pe religie sau convingeri (Organizaţia Naţiunilor Unite), 
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Convinşi că valorile fundamentale ale drepturilor omului și ale minorităților sunt incadrate în 

legislaţia pozitivă a țării noastre și că va continua să o facă și să o respecte ca și în cazul: 

Legea cu privire la protecția drepturilor și libertăților minorităților naționale (Republica Serbia), 

Sprijinind sistemul valorilor europene de organizare socială și socio-economic, egalitatea 

tuturor cetățenilor în fața legii nelimitat, sprijinind politicile afirmative "discriminarea pozitivă" 

faţă de minorități, dar ținând seama de principiile multiculturalismului, multietnicităţii și a 

toleranței fără instigare la ură, 

În așteptarea constantă de a se aplica criterii înalte ale convențiilor existente, precum şi a 

declarațiilor și a legilor și a actelor anexe, armonizat şi coerent, în conformitate cu principiile 

ale statului laic în ceea ce privește comunitatea rumână, oriunde s-ar afla apartenenţii acestei 

comunități (minorități) din spaţiul țării noastre și sub orice denumire internă (Rumâni) sau 

externă (Vlahi, Români) sunt înregistraţi, 

Semnatarii reprezentanți autorizați ai instituțiilor bisericești, ai organizațiilor non-

guvernamentale, organizațiilor politice și alte persoane juridice și fizice dintre români, 

recunoscuți în domeniul științei, culturii, artei și a altor forme de creativitate, sau implicate în 

protecția drepturilor omului, pun la dispoziția publicului: 

  

D E C L A R A Ţ I A 

CONGRESULUI ROMÂNILOR DIN SERBIA 

  

1.         Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă este o instituție de cel mai înalt 

nivel în cadrul comunității române, la care pot avea acces toate persoanele juridice și fizice 

interesate, care acceptă utilizarea termenului vlah ca etnonim, cu care în limba sârbă se 

etichetează populația românească care trăiește în estul Serbiei, ceea ce este în conformitate 

cu acordul din anul 2002, semnat de președinții Iliescu și Kostunica, unde se indică în mod clar 

faptul că prin minoritatea română se consideră toți cetățenii Republicii Serbiei, care insistă 
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asupra înrudirii lingvistice istorice cu poporul majoritar al statului România. 

2.         La Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă pot adera toate persoanele 

juridice și fizice interesate care acceptă sau solicită aplicarea celor mai înalte standarde 

europene pentru a conserva și a dezvolta identitatea rumânilor, sinonimul amintit și doresc 

stabilirea și funcționarea eficientă a instituțiilor române în aplicarea și dezvoltarea drepturilor și 

libertăților de a păstra specificul rumân, spre deosebire de conceptul politicilor de asimilare a 

rumânilor din țara noastră, respectiv fără intervenția persoanelor politice, juridice și fizice ale 

comunității sârbe. 

3.         Accesul la Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă este benevolă, atât 

pentru persoanele juridice cât și pentru cele fizice, menținând în același timp drepturile de 

afirmare politică și publică a propriilor puncte de vedere, dar numai în cazul în care acestea 

sunt conforme cu atitudinile ale celor care sunt pe calea orientării europene. Congresul este o 

instituție în care se realizează egalitatea și depășirea diferențelor esențiale dintre membrii 

interesați, în cazul în care există astfel de diferențe în cadrul comunității române în ceea ce 

privește auto-identificarea. Congresul există pentru a răspunde la fel de puternic și într-o 

manieră unică la toate provocările care împiedică orientarea țării noastre către valorile 

europene, insistând în același timp ca toți factorii relevanți din țara noastră să se elibereze de 

balastul negativ al trecutului, care se poate documenta în ceea ce privește atitudinea față de 

entitatea română de dublă etnonimie. 

4.         Congresul Românilor din Serbia este interesat să existe un Consiliu Național eficient al 

minorității naţionale rumâne, cu o reţea de organe auxiliare formate din experți în multe 

chestiuni, cum ar fi chestiunea limbii, chestiunea predării limbii materne cu elemente ale 

culturii naționale, chestiunea utilizării oficiale a limbii materne, chestiunea mass-media, radio și 

televiziune în limba lor maternă, pe tot spaţiul în care trăiește comunitatea română, dar fără 

intervenția persoanelor politice, juridice și fizice ale comunității sârbe, care nu acceptă 

sinonimul intern și extern al etnonimului. 
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5.         Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă cu privire la chestiunea limbii 

consideră că românii din estul Serbiei în limbajul de zi cu zi folosesc subdialectul bănăţean și 

olteano-muntean al dialectului daco-român care a fost folosit în principatele române pe timpul 

secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Influența limbii sârbe asupra 

graiurilor românești a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX și pe tot parcursul secolului 

al XX-lea şi ar trebui să fie anulat treptat în învăţământ. În plus, Congresul consideră că 

predarea în limba maternă a rumânilor se poate derula astfel încât comunicarea orală dintre 

profesori și elevi va fi la nivelul de subdialect, atunci când se fac referiri la exemple de cultură 

orală tradițională, iar predarea în scris poate fi numai în limba română literară, cu deplină 

aplicare a standardelor limbii române literare. În învăţămănt trebuie să se sublinieze 

întotdeauna asemănările dintre normele literare ale limbii române precizând cu exemple de 

subdialect care să justifice identitatea graiului din estul Serbiei cu graiul Olteniei / Munteniei şi 

Banatului vecin, cu respectarea deplină a soluţionării normelor ortografice literare româneşti. 

Congresul de asemenea propune introducerea cursurilor din istorie, cultură şi a limbi române 

în sistemul şcolar pe teritoriul nord-estul Serbiei pentru toţi elevii indiferent de apartenenţa lor 

naţională cu scopul de a micşora presiunea mediului asociativ, accelerarea toleranţei şi 

anularea stereotipelor înrădăcinate. 

6.         Congresul Românilor din Serbia consideră că deja a sosit timpul să se înstituie grija 

pentru patrimoniul cultural al comunităţii rumâneşti. Având în vedere starea actuală a protejării 

şi promovării culturii materiale şi spirituale. Congresul pledează pentru instituirea instituţiilor 

cultural-educaţionale. Centrii menţionaţi de asemenea vor oferi ajutor financiar şi de 

specialitate atât asociaţiilor cetăţenilor, societăţilor cultural-artistice cât şi persoanelor afirmate 

în domeniul ştiinţei, culturi, artei şi în alte forme de creativitate. 

7.         Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă consideră că serviciul religios 

în limba maternă, aparține de domeniul drepturilor fundamentale ale omului și, prin urmare, 

cultul în limba maternă nu este exclusiv o problemă de limbă. Religia este ceva intim, personal 

și fiecare apartenent al comunității rumâne are dreptul de a se considera credincios al bisericii 
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ortodoxe române, sârbe sau oricărei alteia; să fie romano-catolic, protestant și chiar ateu. Este 

absolut absurd oricărui individ al poporului nostru să i se impună cu forţa apartenenţa la 

biserica sârbă și să justifici o astfel de acţiune prin canoanele bisericeşti, chiar dacă se ştie că 

Serbia este definită ca o țară seculară în care biserica este separată de stat. Chiar și mai 

absurdă este rezolvarea problemei libertății religioase a credincioșilor Bisericii Ortodoxe 

Române prin justificarea "acordului celor două biserici surori." Bisericile pot, dar nu neapărat 

să fie de acord cu privire la nimic. Două biserici se pot pune de acord asupra faptului că în 

satele rumâneşti, în clădiri construite cu ajutorul contribuţiilor locuitorilor din aceste sate, că 

serviciul religios trebuie ţinut și de către preoţii Bisericii Ortodoxe Sârbe și de către preoții 

Bisericii Ortodoxe Române, în funcție de interesul credincioşilor. Republica Serbia ca 

semnatar a numeroase convenții, s-a obligat să ofere tuturor cetățenilor săi respectarea 

drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la libertatea religioasă. 

8.         În sistemul de comunicare internă și externă pentru realizarea misiunii și obiectivului 

său, Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă este îndrumat spre Serbia, și 

anume actuala patrie a rumânilor de la care se așteaptă sprijin în punerea în aplicare a 

standardelor europene și a legilor în vigoare ale Republicii Serbia în ceea ce privește 

respectarea drepturilor și libertăților minorităților naționale, fără intervenția poporului majoritar 

în nici un fel și, spre România, și anume patria mamă a rumânilor de la care se așteaptă sprijin 

și mai multă înțelegere deoarece au o limbă comună, tradiție comună, denumire tradițională în 

graiurile subdialectale ale limbii române de pe ambele maluri ale Dunării și nume istoric 

tradițional și comun în încojurarea slavă, precum și origine comună, iar atunci când este 

necesar Congresul Românilor din Serbia în sesiune permanentă se va adresa şi instituțiilor și 

mecanismelor Consiliului Europei și Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite pentru a-

şi atinge obiectivele. 

9.         Alături de grija pentru păstrarea identităţii culturale şi naţionale, Congresul românilor 

din Serbia este preocupat şi pentru existenţa fizică a comunităţii româneşti în spaţiul în care 
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trăieşte secole în şir. În primul rând, ţinând cont de starea proastă economică, socială precum 

şi situaţia ecologică în nord-estul Serbiei. Congresul va pune un accent deosebit pe 

depopularea nord-estului Serbiei apărută ca o consecinţă a migrării către ţările Europei de 

vest, centrele mai mari în interiorul Serbiei insuşi referitor la problema descreşterii naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Congresul Românilor din Serbia 
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EVENIMENTELE DEDICATE ANULUI CENTENAR CONTINUĂ ÎN ITALIA 

https://www.timpromanesc.ro/evenimentele-dedicate-anului-centenar-continua-in-italia/ 

 

Un numeros public italian şi român  a participat la evenimentele dedicate Centenarului Marii 

Uniri, desfăşurate sâmbătă 10 noiembrie 2018 în cadrul Bibliotecii Municiplae din Besozzo, 

Varese, iar duminică 11 noiembrie 2018 în cadrul parohiei ortodoxe române din Como – 

provincia Como. 

 

Evenimentul face parte din seria de manifestari propuse de editura Rediviva în mai multe 

oraşe, biblioteci si comunităti din Nordul Italiei. la Besozzo – provincia Varese, manifestarea a 

fost susţinută din iniţiativa Asociatiei Moldova Italia, preşedinte Gian Luca del Marco, care a 

integrat serata în circuitul mai multor manifestări literare dedicate publicului italian desfăşurate 

cu patronajul Primăriei din Besozzo, Primăriei din Varese şi a Consulatului General al 

României din Milano.  În cadrul parohiei ortodoxe din Como iniţativa a venit din partea pr. 

Cristian Prilipceanu care a iniţiat in cadrul comunităţii mai multe evenimente dedicate Anului 

Centenar, cu participarea copiiilor români din şcolile italiene. 

 

În cadrul manifestării a fost vizionată si expoziţia “Soldaţi români şi italieni în timpul primului 

război mondial” organizată de Universitatea Babes Bolyai din Cluj, direcţia Patrimoniu Cultural. 

 

Violeta Popescu de la editura Rediviva din Milano a prezentat proiectele editoriale din anul 

1918 dedicate anului Centenar,  cu precădere copiiilor prezenţi şi a expus prin internediul unor 

texte si documente istorice gândurile si idealurile care i-au purtat pe românii din provinciile 

istorice la realizarea Unirii de la 1918. Au fost prezentate cu această ocazie si recentele 

publicaţii Rediviva: “Istoria Transilvaniei” de Ioan Aurel Pop si Ioan Bolovan precum si “Repere 

de cultură si istorie românească în Italia în anul Centenarului României Mari, proiect sustinut 

de Ministerul Românilor de Pretutindeni. 

https://www.timpromanesc.ro/evenimentele-dedicate-anului-centenar-continua-in-italia/
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Tuturor celor prezenţi le-a fost oferit gratuit Anuarul CCIR, ediţia 2018. 

 

 

 

         

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REPATRIEREA A TREI CETĂŢENI ROMÂNI ŞI A UNUI CETĂŢEAN YEMENIT 

https://www.timpromanesc.ro/repatrierea-a-trei-cetateni-romani-si-a-unui-cetatean-yemenit/ 

 

Trei cetăţeni români şi un cetăţean yemenit, membru de familie, au fost evacuaţi, în siguranţă 

din Yemen, prin Egipt şi Turcia, către România, în noaptea 13 spre 14 noiembrie 2018.  

 

Pe tot parcursul deplasării, cei patru s-au aflat în legătură permanentă cu reprezentanţii 

Ambasadei României la Cairo şi ai Consulatului General al României la Istanbul, coordonaţi de 

Celula de Criză a MAE şi cu sprijinul consulului onorific al Republicii Yemen în România, care 

le-au acordat permanent asistenţă consulară în vederea repatrierii pe cale aeriană, emiterea 

documentelor necesare deplasării şi asigurarea îndeplinirii formalităţilor de îmbarcare. 

 

Costurile aferente transportului pentru cetăţenii români şi cetăţeanul yemenit au fost suportate 

de MAE. 

 

Celula de Criză a MAE continuă eforturile de evacuare în siguranţă a cetăţenilor români aflaţi 

în Republica Yemen şi rămâne în legătură permanentă atât cu aceştia, cât şi cu toate 

autorităţile competente din regiune. 

 

Avertizarea de călătorie pentru Yemen se menţine la nivelul maxim de alertă, respectiv 

„Pericol major – părăsiţi imediat zona sau ţara”! 

 

Ministerul Afacerilor Externe reiterează solicitarea adresată cetăţenilor români prezenţi în 

zonele de conflict, de a contacta misiunile României din teritoriu pentru a-şi înregistra 

prezenţa, astfel încât să poată beneficia de asistenţă şi protecţie consulară şi totodată, de a 

consulta informaţiile furnizate prin intermediul aplicaţiei „Călătoreşte în siguranţă” – care poate 

fi descărcată de pe site-ul MAE (www.mae.ro/app_cs) pe orice telefon mobil de tip smartphone 

https://www.timpromanesc.ro/repatrierea-a-trei-cetateni-romani-si-a-unui-cetatean-yemenit/
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cu sistem de operare Android sau IOS. De asemenea, cetăţenii români care se deplasează în 

afara ţării beneficiază de serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un 

SMS îţi poate salva viaţa!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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UN PUSTI ROMAN DE 11 ANI A SUSTINUT UN DISCURS REMARCABIL IN 

PARLAMENTUL DIN MAREA BRITANIE (VIDEO) 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/un-pusti-roman-de-11-ani-a-sustinut-un-discurs-remarcabil-

in-parlamentul-din-marea-britanie-video-1537987 

 

Victor Ciunca, un baiat roman in varsta de 11 ani care traieste in Marea Britanie, a discutat in 

Parlamentul britanic despre sanatatea mintala, in special a tinerilor, si a cerut Guvernului sa 

utilizeze fondurile alocate in mod eficient. 

 

El este fiul unor romani emigrati in Tara Galilor si a reprezentat tinerii din Marea Britanie si 

Tara Galilor in Camera Comunelor, unde a tinut un discurs remarcabil. 

 

"In ultimii 5 ani, sanatatea mintala a reprezentat o prioritate pentru oamenii tineri din Marea 

Britanie (...) Este clar ca trebuie sa continuam campaniile cu scopul de a imbunatati si mentine 

serviciile de sanatate mintala", a declarat Victor Ciunca. 

 

 

Tanarul roman a amintit ca afectiunile mintale, precum drepresia, anxietatea si stresul 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/un-pusti-roman-de-11-ani-a-sustinut-un-discurs-remarcabil-in-parlamentul-din-marea-britanie-video-1537987
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/un-pusti-roman-de-11-ani-a-sustinut-un-discurs-remarcabil-in-parlamentul-din-marea-britanie-video-1537987
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afecteaza unul din zece tineri, 15% din aceste problemele fiind declansate inca de la varsta de 

14 ani. 

 

"Saptamana trecuta, Guvernul a alocat 2 miliarde de lire sterline serviciilor de sanatate 

mintala, inclusiv serviciilor mintale pentru copii si tineri. Trebuie sa ne asiguram ca aceste 

fonduri sunt utilizate in mod eficient", a adaugat Victor Ciunca. 

 

Baiatul si-a incheiat discursul prin a multumi pentru atentie in limba engleza, galeza si romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE, O PRIORITATE PENTRU MRP 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29193-2018-11-16-07-52-41.html 

 

Comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este una dintre 

priorităţile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, mai ales în context Brexit. În acest 

sens, MRP informează toţi românii despre agrearea de către negociatorii Uniunii Europene şi 

ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere, care urmează a fi analizat şi 

aprobat de către Parlamentul European şi ratificat de către Parlamentul Marii Britanii, transmite 

Romanian Global News. 

 

Acest pas este deosebit de important întrucât Acordul de retragere include garanţii privind 

protejarea drepturilor tuturor cetăţenilor români stabiliţi în Marea Britanie înainte de 31 

decembrie 2020. Aceştia vor putea continua să lucreze, să locuiască şi să studieze în Marea 

Britanie în baza obţinerii unui nou statut special (settled status). 

 

MRP, alături de alte instituţii abilitate, organizează în mod constant diferite sesiuni de 

informare a cetăţenilor români aflaţi in Marea Britanie despre procesul Brexit. De asemenea, 

ministerul încurajează mediul asociativ din teritoriu să organizeze periodic dezbateri pe tema 

ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană şi le recomandă cetăţenilor românii de pe 

teritoriul britanic să se adreseze autorităţilor competente şi bineînţeles, să ia legătura cu 

Ambasada României la Londra pentru a solicita informaţii şi pentru a semnala situaţii dificile, 

dacă este cazul. 

Totodată, MRP pune la dispoziţia cetăţenilor români un punct electronic de contact 

brexit@mprp.gov.ro prin intermediul căruia pot fi adresate întrebări şi sesizări privind situaţia 

românilor din UK. 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29193-2018-11-16-07-52-41.html


 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, 

 

23 

LONDRA: ”EVOLUŢIE ŞI FILMUL ”MAREA UNIRE – ROMÂNIA, LA 100 DE ANI” 

https://www.timpromanesc.ro/londra-evolutie-si-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani/ 

 

Agenţia Naţională de Presă Agerpres a prezentat, la Institutul Cultural Român din Londra, 

expoziţia de fotografie România: Evoluţie şi documentarul video ”Marea Unire – România, la 

100 de ani”, în cadrul unui eveniment organizat de către Ambasada României în Regatul Unit 

al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Magda Stroe, 

coordonator activitate ICR Londra, a declarat în cadrul evenimentului: ”Suntem bucuroşi că am 

găzduit expoziţia de imagini şi documentarul <<Marea Unire – Romania, la 100 de ani>> 

realizate de Agerpres, pentru că au permis publicului britanic al ICR Londra să devină martor 

ocular al evenimentelor care au marcat destinele a trei generaţii de români”. 

 

Atât expoziţia, cât şi filmul au fost apreciate de cei prezenţi la eveniment, deopotrivă români şi 

străini, care au primit şi albumul fotografic, o ediţie specială dedicată Centenarului Marii Uniri, 

ce conţine 100 de imagini din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie. 

 

La evenimentul desfăşurat la sediul ICR, imediat după celebrarea a 100 de ani de la data 

Armistiţiului, care a marcat sfârşitul Primului Război Mondial, a fost prezent şi ambasadorul 

României în Marea Britanie, Dan Mihalache. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/londra-evolutie-si-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani/
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„ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI. CHIPURI DE ROMÂNI DIN BASARABIA, BUCOVINA ŞI 

MARAMUREŞUL ISTORIC” - EXPOZIŢIE VERNISATĂ LA ICR 

http://bucpress.eu/cultura/%E2%80%9Eromanii-din-jurul-romaniei.-chipuri-8017 

 

Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Institutul „Fraţii Golescu”, vernisează joi, 15 

noiembrie 2018, de la ora 18:00, în Sala Mare a ICR (Aleea Alexandru, nr.38), expoziţia de 

fotografie „Românii din jurul României. Chipuri de români din Basarabia, Bucovina şi 

Maramureşul istoric”. 

 

Evenimentul propune publicului o incursiune, prin intermediul imaginilor, în universul 

comunităţilor de români din vecinătatea imediată a ţării. 

 

Instantaneele surprinse oglindesc fragmente identitare ale comunităţilor româneşti din 

Bucovina, Herţa, Maramureşul din dreapta Tisei, Basarabia şi Ucraina şi provin din expoziţia 

„Românii din jurul României”, deschisă anul trecut, la Palatul Parlamentului. 

 

Iulia Modiga şi Gheorghe Marina, doi dintre autorii ilustraţiilor, vor susţine o sesiune de 

întrebări şi răspunsuri cu publicul, iar Mihai Nicolae, preşedintele Institutului „Fraţii Golescu”, 

va prezenta o prelegere despre proiect. 

 

„Istoria nu a fost şi nu este blândă cu Basarabia istorică. Trecută prin legi străine, prin diferite 

manevre care au încălcat tratate internaţionale, teritoriul şi populaţia cuprinse astăzi între 

Nistru, Republica Moldova, Delta Dunării şi Marea Neagră rezistă cu dificultate politicii de 

deznaţionalizare şi asimilare. În incursiunea pe care am avut-o în localităţile româneşti din 

sudul Basarabiei am fotografiat dispariţia, locul faptei şi mărturiile unor oameni peste umerii 

cărora atârnă greu trecutul şi prezentul zbuciumat şi al căror viitor nu prevesteşte ieşiri”, îşi 

descrie jurnalista Iulia Modiga experienţa din teren. 

http://bucpress.eu/cultura/%E2%80%9Eromanii-din-jurul-romaniei.-chipuri-8017
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„Nu m-am gândit niciodată că aceste fotografii vor fi prezentate într-o expoziţie, dar ştiu ca 

sunt o comoara”, spune, la rândul său, Gheorghe Marina, realizatorul fotografiilor din 

Maramureşul de nord. 

 

Printre expozanţi se numără Dan Bârcea, absolvent al Academiei de Film şi Televiziune din 

Viena, cineast independent şi colaborator al televiziunilor din Germania şi Austria. Portofoliul 

său cuprinde filme artistice, documentare şi filme publicitare, realizate atât în România, cât şi 

în Franţa, Italia, Japonia şi Statele Unite. 

 

La rândul său, Vasile Bâcu, realizatorul fotografiilor din Herţa, este editor, poet, publicist, 

epigramist, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, redactor-şef al publicaţiei „Gazeta de 

Herţa”. 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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GALA „100 PENTRU CENTENAR” A AJUNS LA TEL AVIV 

http://bucpress.eu/cultura/gala-%E2%80%9E100-pentru-centenar%E2%80%9D-a-7997 

 

Într-o atmosferă încărcată de emoţie, oraşul Tel Aviv a găzduit recent cea de-a zecea Gală 

„100 pentru Centenar”.  Însemnătatea momentului a fost dublată de faptul că anul 2018 este 

un an aniversar atât pentru România, cât şi pentru Israel. România celebrează 100 de ani de 

la Marea Unire, iar Israelul sărbătoreşte 70 de ani de independenţă. 

 

„Legăturile dintre ţările noastre au un fundament puternic, iar comunitatea de români originari 

din România din Israel este deosebit de apreciată pentru implicarea în proiecte care vizează 

pe de o parte, păstrarea şi promovarea identităţii româneşti şi pe de altă parte, dezvoltarea 

socială, culturală şi economică a ţării unde s-au stabilit. Vorbim despre oameni extraordinari, 

cu activităţi variate, care nu au uitat România şi care îi fac cinste oriunde se află. Totodată, 

vreau să mulţumesc echipei misiunii diplomatice de la Tel Aviv şi gazdei noastre, Institutului 

Cultural Român, pentru toată susţinerea acordată în realizarea acestui eveniment, întrucât 

doar prin eforturi comune se ajunge la rezultate de succes. Le mulţumesc românilor din Israel 

şi îi asigur că au un partener în ministerul nostru”, a subliniat Natalia-Elena Intotero, ministrul 

pentru românii de pretutindeni. 

 

La evenimentul organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) în parteneriat cu 

Ambasada României în Statul Israel, zece români cu activităţi deosebite, promotori ai valorilor 

şi identităţii româneşti, au fost premiaţi cu distincţii simbolice în semn de recunoaştere şi 

apreciere a meritelor şi contribuţiei lor la imaginea României în lume. De asemenea, doi 

reprezentanţi ai comunităţii originarilor din România au primit premii speciale. Gala s-a bucurat 

şi de participarea sopranei Monica Schwartz, care a încântat audienţa prin programul său 

artistic. 

 

http://bucpress.eu/cultura/gala-%E2%80%9E100-pentru-centenar%E2%80%9D-a-7997
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Tel Avivul încheie parcursul seriei „100 pentru Centenar” din statele unde există comunităţi 

semnificative de români, însă MRP va continua iniţiativele şi demersurile prin care să le aducă 

recunoaştere conaţionalilor de peste hotare şi contribuţiei lor valoroase la promovarea a tot ce 

România are mai bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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EVENIMENT AL SECTORULUI 1: „FESTIVALUL BUCOVINEI”. DE CENTENAR, INIMA 

BUCOVINEI REUNITE BATE LA BUCUREŞTI, ÎN INIMA ŢĂRII MAMĂ! 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29194-2018-11-16-07-55-24.html 

 

Primăria Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, organizează, în perioada 23-25 

noiembrie 2018, în Piaţa George Enescu, un eveniment dedicat Centenarului Unirii Bucovinei 

cu Patria Mamă, precum şi românilor din nordul Bucovinei, un eveniment de suflet şi simţire 

românească, un eveniment dedicat legăturii indestructibile a românilor din nordul Bucovinei cu 

Ţara Mamă, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1, preluat de Romanian Global 

News. 

 

La evenimentul denumit „Festivalul Bucovinei" vor participa asociaţiile culturale ale românilor 

din Regiunea Cernăuţi, personalităţi ale comunităţii româneşti din nordul Bucovinei, 

reprezentanţi ai presei de limba română din Ucraina, precum şi primari ai localităţilor cu 

populaţie românească din acea zonă. 

 

„Importantul eveniment desfăşurat sub sloganul „Reunim Bucovina Istorică" va fi însufleţit de 

200 de artişti, de ansambluri folclorice, de meşteşugari populari şi de cei mai pricepuţi bucătari 

de pe plaiurile bucovinene. Arta, tradiţiile, portul popular şi gustoasele bucate din Bucovina, ce 

vor fi prezentate publicului în cele trei zile, au rolul de a promova şi strânge relaţiile cu cei 

peste 700.000 de români care trăiesc dincolo de graniţa de nord-est. Pentru că noi, românii din 

Ţara Mamă, avem datoria de suflet de a informa opinia publică despre situaţia învăţământului 

în limba română din Ucraina şi de a susţine strângerea de fonduri pentru şcolile şi grădiniţele 

româneşti din această ţară. 

 

O primă şi frumoasă iniţiativă de a sprijini unităţile de învăţământ româneşti din Ucraina 

aparţine companiei Wirquin România, care va dona instalaţii sanitare noi şi performante pentru 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29194-2018-11-16-07-55-24.html
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acestea. 

 

Vă invităm să ne fiţi alături din 23 până în 25 noiembrie şi să arătăm că, în inima Bucureştiului, 

întregim inima Bucovinei, care va bate alături de inima Patriei Mamă", se spune în comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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NATALIA INTOTERO, MINISTRUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A PARTICIPAT 

LA CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE, 

LIBERTATEA DE CONŞTIINŢĂ ŞI PRINCIPIILE SOCIETĂŢII DEMOCRATICE” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29190-2018-11-16-07-36-49.html 

 

 Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat astăzi, 15 

noiembrie 2018, la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Ideea unităţii naţionale, libertatea de 

conştiinţă şi principiile societăţii democratice" organizată de Asociaţia pentru promovarea şi 

apărarea libertăţii religioase în colaborare cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

Camerei Deputaţilor, la Palatul Parlamentului, transmite Romanian Global News. 

 Evenimentul a reunit academicieni români din toată lumea, reprezentanţi ai cultelor 

religioase, ai mass-media şi ai universităţilor din ţară şi de peste hotare. 

 „Într-un an atât de deosebit precum Anul Centenar trebuie să fim mai uniţi şi mai 

înţelegători unii cu ceilalţi. Ministerul nostru sprijină păstrarea şi promovarea identităţii 

culturale, lingvistice, etnice şi spirituale româneşti, iar bisericile şi cultele au un rol important în 

viaţa oamenilor, fiind ambasade ale spiritualităţii româneşti. Mă bucur să ştiu că astăzi români 

din SUA, Austria, Franţa, Republica Moldova sau Ungaria au făcut efortul de fi prezenţi la 

această conferinţă, care îşi propune să aducă în prim plan problematica drepturilor omului şi în 

mod special a libertăţii religioase şi de conştiinţă într-o manieră ştiinţifică. Totodată, îi felicit pe 

organizatori pentru demers şi le doresc succes în toate iniţiativele viitoare", a subliniat Natalia-

Elena Intotero. 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională se află la a şasea ediţie, concretizându-se şi în anul 

2018 sub forma a două volume intitulate „Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă" (vol. 6, nr.1 şi vol. 6, 

nr. 2), care cuprind lucrări în limba română, engleză, italiană şi germană. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29190-2018-11-16-07-36-49.html
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EXPOZIŢIA ARHITECTURA CENTENARULUI LA GALERIA ICR VIENA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29184-expoziia-arhitectura-centenarului-la-galeria-icr-

viena.html 

 

Primăria Capitalei, prin Creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în 

parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Viena, organizează vineri, 16 noiembrie 2018, 

ora 19:00 vernisajul expoziţiei Arhitectura Centenarului, la Galeria Institutului Cultural Român 

de la Viena., transmite un comunicat de presă al ICR, preluat de Romanian Global News. 

 

Expoziţia este deschisă publicului în perioada 17 noiembrie – 7 decembrie 2018 şi constă în 

100 de imagini de arhitectură, însoţite de un argument oferit de acad. Răzvan Theodorescu, 

vice-preşedinte al Academiei Române şi tematizează trei perioade distincte ale arhitecturii 

româneşti: perioada interbelică, perioada de după Al Doilea Război Mondial, pr ecum şi 

perioada de după Revoluţia din decembrie 1989. Pentru itinerarea expoziţiei la Institutul 

Cultural Român de la Viena, prof. univ. dr. arh. Sorin Vasilescu, profesor la Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti, membru al Uniunii Arhitecţilor şi al Ordinului 

arhitecţilor din Româniaa realizat o selecţie reprezentativă de 100 de repere arhitecturale 

construite în România între anii 1918 şi 2018. Curatoarea proiectului este Ana-Daniela 

Sultana, absolventă a Universităţii de Artă Aplicată din Viena. 

 

Arhitectura Centenarului se înscrie în seria evenimentelor pe care Primăria Capitalei, prin 

creart, le-a pregătit pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 şi a 

fost pentru prima dată prezentată la Bucureşti în perioada 4-18 mai 2018, în Pasajul 

Universităţii. 

 

După o primă itinerare în ţară, la Iaşi, la Muzeul Mitropolitan, în cadrul celei de-a 4-a ediţii a 

festivalului MUST de Arhitectură, ce a avut loc în perioada 12-20 octombrie 2018, expoziţia 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29184-expoziia-arhitectura-centenarului-la-galeria-icr-viena.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29184-expoziia-arhitectura-centenarului-la-galeria-icr-viena.html
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Arhitectura Centenarului se află pentru prima dată în afara României, la invitaţia Institutului 

Cultural Român de la Viena. 

 

Expoziţia Arhitectura Centenarului poate fi vizitată la sediul ICR Viena în perioada 17 

noiembrie – 7 decembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PRIMIREA DE CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, TEODOR MELEŞCANU, A 

AMBASADORULUI AGREAT AL JAPONIEI, HITOSHI NODA, PENTRU PREZENTAREA 

COPIILOR SCRISORILOR DE ACREDITARE 

http://www.mae.ro/node/47433 

 

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, l-a primit astăzi, 14 noiembrie 2018, pe 

ambasadorul agreat al Japoniei la Bucureşti, Hitoshi Noda, pentru prezentarea copiilor 

scrisorilor de acreditare. Şeful diplomaţiei române l-a asigurat pe diplomatul japonez că va 

avea tot concursul MAE pentru aprofundarea relaţiilor bilaterale româno-nipone, exprimându-şi 

convingerea că cele două ţări vor reuşi să pună cât mai curând în aplicare decizia luată la 16 

ianuarie 2018, cu ocazia vizitei în România a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, privind 

ridicarea relaţiilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic. 

În cursul întrevederii, au fost abordate principalele repere ale agendei bilaterale, pe 

dimensiunea politică, cooperarea pe linie de apărare şi securitate, schimburile economice şi 

cooperarea pe linie ştiinţifică şi culturală. 

Au fost abordate, totodată, aspecte de interes ale agendei regionale şi globale, fiind 

evidenţiată similitudinea punctelor de vedere ale celor două ţări şi cooperarea strânsă la 

nivelul forurilor internaţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mae.ro 
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ÎNTREVEDEREA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, TEODOR MELEŞCANU, CU 

MEMBRII DELEGAŢIEI COMISIEI PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ DIN PARLAMENTUL 

REPUBLICII CROAŢIA 

http://www.mae.ro/node/47418 

 

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a primit astăzi, 12 noiembrie 2018, la sediul 

MAE, vizita delegaţiei Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Croaţiei, condusă de 

către preşedintele acesteia, Miro Kovac. 

În cadrul convorbirilor, ministrul Teodor Meleşcanu a subliniat nivelul foarte bun al relaţiei 

bilaterale, cu perspective clare de consolidare, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea 

economică şi schimburile comerciale bilaterale. 

Demnitarul român a punctat interesul deosebit pentru dinamizarea agendei bilaterale 

sectoriale în domenii precum diversificarea cooperării în domeniul apărării şi a industriei de 

apărare şi afaceri interne. De asemenea, ministrul afacerilor externe a reliefat importanţa 

păstrării identităţii culturale a comunităţii istroromânilor din Croaţia, dar şi a etnicilor croaţi din 

România, fiind evocat rolul acestora în consolidarea relaţiilor bilaterale. 

În cadrul discuţiilor au fost abordate şi  priorităţi ale actualităţii politice europene care vor 

marca activitatea Preşedinţiilor română (în 2019) şi croată (în 2020) ale Consiliului Uniunii 

Europene. Atât România, cât şi Croaţia, şi-au exprimat interesul pentru o coordonare strânsă 

în vederea exercitării  - pentru prima dată de către ambele ţări - a acestui mandat important. 

Ministrul Teodor Meleşcanu a punctat importanţa acordată regiunii Balcanilor de Vest, 

reliefând necesitatea oferirii unei perspective europene ţărilor din regiune. De asemenea, a 

menţionat că pe durata Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, România va acorda atenţie 

şi Vecinătăţii Estice, în contextul aniversării a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic. 

  

Informaţii suplimentare 

Delegaţia parlamentară croată participă, în intervalul 12-14 noiembrie 2018, la o rundă de 

http://www.mae.ro/node/47418
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întâlniri cu omologii parlamentari ai Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, 

răspunzând invitaţiei transmise de doamna deputat Biró Rozália-Ibolya, preşedintele Comisiei 

pentru politică externă a Camerei Deputaţilor din Parlamentul României. 

Din delegaţia croată fac parte Miro Kovac, preşedintele Comisiei pentru politică externă, Josko 

Klisovic, vice-preşedinte şi Davor Ivo Stier, membru al Comisiei. 
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SENATORUL VIOREL BADEA INTRODUCE UN NOU CONCEPT AL OBŢINERII 

CETĂŢENIEI ROMÂNE – RECUPERAREA 

https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-introduce-un-nou-concept-al-obtinerii-cetateniei-romane-

recuperarea/?fbclid=IwAR1R9pyj0NxxAbyLHjATPboGIpdVJYuB4Zjb_hBEFppxJR8OdkS4QTEEOmY 

 

Secretarul Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, senatorul Viorel Badea, 

introduce un nou concept al obţinerii cetăţeniei române: recuperarea.Este vorba despre o nouă 

procedură, o măsură de reparaţie morală faţă de persoanele care au părăsit ţara în perioada 

comunistă şi care au fost obligate să renunţe la cetăţenia română, ca urmare a presiunilor şi 

abuzurilor regimului. 

 

Potrivit senatorului, ”în acelaşi timp, (măsura – n.n.) reprezintă singura modalitate prin care nu 

le este afectat statutul de cetăţeni al statelor în care sunt stabiliţi şi în care şi-au construit o 

viaţă. Este vorba, în special, despre românii care au emigrat în Statele Unite ale Americii. Deşi 

doresc să fie cetăţeni români, legislaţia americană nu le permite să îşi redobândescă cetăţenia 

română prin procedurile aflate în vigoare, aceştia riscând să piardă cetăţenia americană la 

momentul depunerii jurământului de credinţă faţă de statul român”. 

 

În acest moment, legislaţia în vigoare face referire la redobândirea cetăţeniei române pentru 

https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-introduce-un-nou-concept-al-obtinerii-cetateniei-romane-recuperarea/?fbclid=IwAR1R9pyj0NxxAbyLHjATPboGIpdVJYuB4Zjb_hBEFppxJR8OdkS4QTEEOmY
https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-introduce-un-nou-concept-al-obtinerii-cetateniei-romane-recuperarea/?fbclid=IwAR1R9pyj0NxxAbyLHjATPboGIpdVJYuB4Zjb_hBEFppxJR8OdkS4QTEEOmY
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persoanele care au fost cetăţeni români, dar au pierdut cetăţenia română din motive 

neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor. Cât priveşte 

descendenţii acestora până la gradul III, procedura de redobândire este una firească, însă, 

pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română sau au fost obligate să renunţe la ea în 

perioada regimului comunist este necesară introducerea posibilităţii de recuperare a cetăţeniei 

române printr-o procedură simplificată, în baza unei cereri, fără obligativitatea depunerii 

jurământului. 

 

”Consider că este extrem de importantă introducerea posibilităţii recuperării cetăţeniei române 

ca o măsură reparatorie pentru foştii cetăţeni români care au fost deposedaţi abuziv de un 

drept fundamental, fără voia acestora”, mai arată senatorul. 
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