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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.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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LA CERNĂUȚI S-AU REUNIT MEDICI ROMÂNI DIN UCRAINA, ROMÂNIA ȘI REPUBLICA 

MOLDOVA (VIDEO) 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31368-2019-09-16-08-57-09.html 

 

Societatea Regională Medicală „Isidor Bodea" din Cernăuți a organizat cea de a 

douăsprezecea reuniune a medicilor români de pretutindeni. Reuniunea a inclus un simpozion 

dedicat istoriei medicinii în nordul Bucovinei și realizărilor medicilor români din regiunea 

Cernăuți, informează Agenția BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Conferința a avut trei secțiuni: „Istoria instituțiilor medicale din Cernăuți", „Personalități 

marcante care au contribuit la dezvoltarea medicinii în Bucovina", „Realizări ale medicilor 

români, membri ai Societății Regionale Medicale „Isidor Bodea", coordonați de președintele-

fondator Ion Broască. Evenimentul a reunit medici români din Ucraina, România și Republica 

Moldova. 

 

Adunarea festivă a avut loc în Sala de Spectacole a Centrului Bucovinean de Artă, luând 

parte, cu un cuvânt de salut, alături de conducerea Societății Regionale Medicală „Isidor 

Bodea" și reprezentanții autorităților locale, consulul general al României la Cernăuți, Irina 

Loredana Stănculescu. 

 

Operații cu aplicarea tehnologiilor noi 

 

Conferința științifică propriu-zisă a avut loc vineri, 13 septembrie, în sala de conferințe a 

Spitalului de copii din Cernăuți, fondat acum un secol de medicul român Isidor Bodea. „Ne 

bucurăm enorm că și de data aceasta am reușit să invităm doctori valoroși. Am invitat chirurgi-

pediatri, neurochirurgi, pediatri din România și Republica Moldova", a declarat pentru 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/31368-2019-09-16-08-57-09.html
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BucPress TV online medicul Aurel Roșca, vice-președintele Societății Regionale Medicală 

„Isidor Bodea", menționând că în viitor își dorește să dezvolte la Cernăuți, cu ajutorul colegilor 

din România, neurochirurgia pediatrică. „Vorbim de operații care sunt legate de tehnologii noi, 

cu aplicarea neuroendoscopiei. De data aceasta sunt prezenți la Cernăuți specialiști care 

activează în acest domeniu și putem face un schimb de experiență", a precizat Roșca. 

 

Noi proiecte pentru medicii români din Ucraina, România și Republica Moldova 

 

Aurel Nicadan a venit la Cernăuți din București, fiind neurochirurg-pediatru își dorește să 

susțină inițiativele colegilor de breaslă din Ucraina. „Suntem deschiși în continuare la o 

colaborare cu orice secție de neurochirurgie sau departament de neurochirurgie din jurul țării. 

Așa cum suntem cu partea de sud din Balcani, așa cum suntem cu nordul țării, respectiv cu 

partea de nord-est – Chișinău și aici cu Cernăuțiul, cu dumneavoastră. Ne dorim să avem 

cursuri, niște proiecte care pot să ne permită să avem schimb de experiență cu participarea 

medicilor neurochirurgi de la noi și de aici, să putem îmbunătăți procesul peste tot, să aducem 

la un nivel european modul de a trata micii pacienți", a declarat pentru BucPress TV Aurel 

Nicadan. 

 

O reuniune a medicilor români la Chișinău? 

 

Stanislav Babuci reprezintă medicii din Republica Moldova la reuniunea din Cernăuți. „Pentru 

mine a fost o surpriză când colegii mei de la Cernăuți m-au invitat. Nu știam de așa o reuniune 

social-culturală și științifică. Am discutat cu colegii de aici, dar și cu cei din România să 

organizăm o astfel de reuniune nu numai la Cernăuți, dar și la Suceava sau Chișinău", a 

declarat Stanislav Babuci. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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S-A PUS PIATRA DE TEMELIE LA UN NOU LĂCAȘ DE CULT ROMÂNESC LA 

ORBASSANO, LÂNGĂ TORINO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31382-2019-09-18-08-32-09.html 

 

În seara zilei de 14 septembrie 2019, Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania 

a pus piatra de temelie a noului lăcaș de cult din Parohia „Sfântul Emilian din Durostor" din 

localitatea Orbassano. Alături de Preasfinția Sa a slujit Preacucernicul Părinte Protopop 

Marius Floricu și mai mulți părinți din Protopopiatul Piemonte I., scrie www.episcopia-italiei.it, 

preluat de Romanian Global News. 

 

"Fiecare biserică este un pridvor al Împărăției lui Dumnezeu, un loc în care omul își găsește 

rostul existenței și pacea care covârșește toată tulburarea lumii", a transmis Preasfințitul 

Părinte Atanasie credincioșilor prezenți. Faptul de a ridica biserică de zid lui Dumnezeu este 

binecuvântat, iar calitatea de ctitor este un talant pe care trebuie să-l înmulțim printr-o viață 

închinată Domnului și bineplăcută Lui. 

 

Preasfinția Sa a completat că exigența trăirii în diasporă, departe de locurile noastre natale, ne 

determină să ne unim mai mult, astfel formându-se comunități și oaze de trăire ortodoxă. În 

misiunea Bisericii din diaspora, tocmai acest exercițiu al comunității îl ține pe credincios în 

viață, într-o lume tot mai departe și tot mai exclusivistă în materie de credință și într-o societate 

străină adeseori foarte copleșitoare pentru credincioșii noștri. 

 

Pentru bogata activitate pastoral-misionară din cuprinsul Parohiei pe care o păstorește, 

Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania l-a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Paroh Eugen 

Bînzari întru iconom, îndemnându-l să continue până la finalizare acest nou proiect 

binecuvântat astăzi de Domnul. De asemenea, Consiliul și Comitetul Parohial au primit din 

partea ierarhului o gramată de mulțumire. 

 

La eveniment a fost prezentă Excelența Sa, Doamna Consul General la Torino, Ioana 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31382-2019-09-18-08-32-09.html
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Gheorghiaș, doamna primar Cinzia Maria Bosso și alte autorități locale italiene și românești. 

 

La final, Preacucernicul Părinte Paroh Eugen Bînzari a mulțumit atât Preasfințitului Părinte 

Atanasie pentru binecuvântarea noului proiect de zidire a bisericii parohiale, cât și tuturor 

autorităților locale românești și italiene și tuturor credincioșilor care s-au alăturat la acest 

moment inaugural, pe o cale pe care Domnul a pecetluit-o astăzi prin mâinile Preasfințitului 

Atanasie și, cu rugăciunile tuturor, va fi dusă la bună îndeplinire. 

 

Parohia „Sfântul Emilian din Durostor" din Orbassano a fost înființată în anul 2016, cu 

binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 

fiind însărcinat cu păstorirea comunității Preacucernicul Părinte Eugen Bânzari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PUȚIN PESTE 70.000 DE ROMÂNI DIN AFARA FRONTIERELOR S-AU ÎNSCRIS PENTRU 

A VOTA LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31372-2019-09-16-09-26-27.html 

 

41.003 români din străinătate s-au înscris pentru votul prin corespondenţă şi alţi 38.944 de 

români s-au înscris pentru a vota la o secţie din străinătate, până duminică la miezul nopţii, la 

expirarea termenului limită pentru înregistrare, conform datelor de pe pagina web a Autorităţii 

Electorale Permanente (AEP). 

 

Prin înregistrarea ca alegător în străinătate, cetăţeanul român cu drept de vot care se va afla 

în străinătate în ziua votării, indiferent de motiv, solicită organizarea unei secţii de votare în 

localitatea şi statul unde vrea să voteze, indică AEP. În această categorie s-au înregistrat 

38.944 de alegături, transmite Romanian Global News. 

 

De asemenea, prin înregistrarea ca alegător prin corespondenţă, cetăţeanul român cu drept de 

vot, care locuieşte în străinătate şi deţine documente valabile de şedere din partea statului 

respectiv, solicită transmiterea prin poştă a documentelor de vot la adresa sa de 

corespondenţă. Pentru votul prin corespondenţă s-au înregistrat 41.003 persoane. 

 

La alegerile europarlamentare din 26 mai, la cele 441 de secţii de votare din străinătate au 

votat 375.219 alegători, la unele secţii fiind aglomerat, numeroase persoane nereuşind să-şi 

exercite dreptul de vot. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31372-2019-09-16-09-26-27.html
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PIATRA DE TEMELIE LA O NOUĂ BISERICĂ ROMÂNEASCĂ ÎN ITALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31364-2019-09-16-08-18-23.html 

 

Fiecare biserică este o fereastră către cer, un spațiu în care omenescul se întâlnește cu 

dumnezeiescul și se unește în chip tainic cu Acesta. Cu ajutorul Domnului și cu 

binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 

în seara zilei de 14 septembrie 2019, Preasfințitul Părinte Arhiereu-vicar Atanasie de Bogdania 

a pus piatra de temelie a noului lăcaș de cult românesc din Parohia „Sfântul Emilian din 

Durostor" din localitatea Orbassano, transmite Romanian Global News. 

 

Alături de Preasfinția Sa a slujit Preacucernicul Părinte Protopop Marius Floricu și mai mulți 

părinți din Protopopiatul Piemonte I. 

 

Fiecare biserică este un pridvor al Împărăției lui Dumnezeu, un loc în care omul își găsește 

rostul existenței și pacea care covârșește toată tulburarea lumii, a transmis Preasfințitul 

Părinte Atanasie credincioșilor prezenți. Faptul de a ridica biserică de zid lui Dumnezeu este 

binecuvântat, iar calitatea de ctitor este un talant pe care trebuie să-l înmulțim printr-o viață 

închinată Domnului și bineplăcută Lui. 

 

Preasfinția Sa a completat că exigența trăirii în diasporă, departe de locurile noastre natale, ne 

determină să ne unim mai mult, astfel formându-se comunități și oaze de trăire ortodoxă. În 

misiunea Bisericii din diaspora, tocmai acest exercițiu al comunității îl ține pe credincios în 

viață, într-o lume tot mai departe și tot mai exclusivistă în materie de credință și într-o societate 

străină adeseori foarte copleșitoare pentru credincioșii noștri. 

 

Pentru bogata activitate pastoral-misionară din cuprinsul Parohiei pe care o păstorește, 

Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania l-a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Paroh Eugen 

Bînzari întru iconom, îndemnându-l să continue până la finalizare acest nou proiect 

binecuvântat astăzi de Domnul. De asemenea, Consiliul și Comitetul Parohial au primit din 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31364-2019-09-16-08-18-23.html
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partea ierarhului o gramată de mulțumire. 

 

La eveniment a fost prezentă Excelența Sa, Doamna Consul General la Torino, Ioana 

Gheorghiaș, doamna primar Cinzia Maria Bosso și alte autorități locale italiene și românești. 

 

La final, Preacucernicul Părinte Paroh Eugen Bînzari a mulțumit atât Preasfințitului Părinte 

Atanasie pentru binecuvântarea noului proiect de zidire a bisericii parohiale, cât și tuturor 

autorităților locale românești și italiene și tuturor credincioșilor care s-au alăturat la acest 

moment inaugural, pe o cale pe care Domnul a pecetluit-o astăzi prin mâinile Preasfințitului 

Atanasie și, cu rugăciunile tuturor, va fi dusă la bună îndeplinire. 

 

Parohia „Sfântul Emilian din Durostor" din Orbassano a fost înființată în anul 2016, cu 

binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 

fiind însărcinat cu păstorirea comunității Preacucernicul Părinte Eugen Bânzari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN COSENZA A PRIMIT VIZITA MINISTRULUI NATALIA-

ELENA INTOTERO 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-romaneasca-din-cosenza-a-primit-vizita-ministrului-natalia-elena-

intotero/ 

 

Întâlnirea cu membrii comunității românești din Cosenza a prilejuit un dialog constructiv între 

conaționalii din această parte a Italiei și ministrul Natalia-Elena Intotero. În cea de-a opta oprire 

de pe traseul vizitei de lucru în Republica Italiană, ministrul a dorit să fie alături de românii din 

Cosenza în principalele două spații unde ei se strâng și se simt conectați la tot ce înseamnă 

acasă, la tot ce înseamnă România: biserica și mediul asociativ. 

 

Astfel, Natalia-Elena Intotero a vizitat mai întâi Parohia “Sfântul Proroc Daniel și sfinții trei 

tineri”, care a fost gazda unei întâlniri de suflet cu preoți români care slujesc la biserici din 

toată regiunea Reggio Calabria. Discuțiile au pus în prim-plan situația comunității românești 

din regiune și posibilitățile de finanțare pentru susținerea cultelor și pentru promovarea 

identității românești, dar și campania “Informare acasă! Siguranță în lume!”, prin care MRP îi 

informează pe cetățeni despre drepturile ce le revin și despre riscurile de a deveni victime ale 

traficului de persoane și sclaviei moderne. 

 

Ministrul Natalia-Elena Intotero le-a mulțumit preoților români pentru modul în care sunt alături 

de comunitate și i-a rugat să îi sprijine în continuare pe conaționalii noștri din Italia și să 

rămână partenerii MRP în diseminarea informațiilor despre măsurile de întoarcere acasă luate 

la nivelul Guvernului României. 

 

A doua parte a zilei a inclus o vizită la Asociația Comunitatea Românilor din Calabria – DACIA, 

care derulează numeroase activități destinate comunității românești, beneficiind și de finanțări 

nerambursabile din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Demnitarul s-a interesat de felul în care decurg cele mai recente proiecte prin care asociația le 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-romaneasca-din-cosenza-a-primit-vizita-ministrului-natalia-elena-intotero/
http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-romaneasca-din-cosenza-a-primit-vizita-ministrului-natalia-elena-intotero/
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oferă românilor din zonă servicii de informare și sprijin în ceea ce privește respectarea 

drepturilor muncitorilor și pentru a-i ajuta să se integreze mai rapid în societatea italiană. 

 

În discuțiile cu românii care au participat la întâlnire, ministrul a salutat preocuparea acestora 

pentru integrare, pentru locurile de muncă, dar și pentru tot ce se întâmplă în România, 

inclusive proiectele și perspectivele pe care statul român le are pentru diaspora. Au avut loc 

discuții interactive și cu privire la alegerile din luna noiembrie, precum și la proiectele MRP, 

îndeosebi programele care vin în sprijinul păstrării tradițiilor și identității noastre culturale. 

 

Din delegația prezentă la întâlnirea cu comunitatea românească din Cosenza au mai făcut 

parte Consulul General al României la Bari, Lucreția Tănase, deputatul Andi Gosaru, precum 

și oficiali din cadrul MAE și AEP. 

 

În regiunea Calabria sunt aproximativ 36.000 de români, dintre care peste 15.000 în provincia 

Cosenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO CU AUTORITĂȚILE LOCALE 

DIN BARI 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-autoritatile-locale-din-bari/ 

 

Peste 80.000 de români sunt înregistrați în circumscripția consulară a Consulatului General al 

României la Bari. Despre integrarea lor în societatea italiană, precum și despre dorința de a le 

menține identitatea românească, ministrul Natalia-Elena Intotero a discutat astăzi cu oficiali de 

rang înalt din cadrul administrației locale din Bari. 

 

Împreună cu consulul general Lucreția Tănase și cu deputatul Andi-Gabriel Grosaru, ministrul 

a avut întrevederi cu viceprimarul orașului Bari, Eugenio Di Sciascio, prefectul orașului Bari, 

Marilisa Magno, și cu președintele regiunii, Michele Emiliano. Natalia-Elena Intotero a descris 

activitatea și proiectele Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, campaniile de informare 

pe care ministerul le derulează și a solicitat sprijin pentru identificarea unor spații pentru 

organizarea de secții de votare la alegerile prezidențiale din noiembrie. 

 

 

 

Ministrul și membrii delegației le-au adresat oficialilor italieni mulțumiri pentru sprijinul pe care-l 

oferă românilor pentru a se integra cât mai bine în societatea italiană. Despre integrare și 

drepturile minorităților a vorbit și deputatul Andi-Gabriel Grosaru, care îi reprezintă în 

Parlamentul României pe italienii și persoanele de origine italiană din țara noastră. El a 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-autoritatile-locale-din-bari/
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subliniat că drepturile și libertările italienilor din România sunt respectate și a lansat un apel la 

o comunicare cât mai susținută și, implicit, la extinderea relațiilor, la nivel instituțional, între țara 

noastră și Italia. 

 

Vizita la Bari a ministrului pentru românii de Pretutindeni va continua în tabăra de romi și apoi 

la sediul CG Bari, unde are loc întâlnirea cu comunitatea și mediul asociativ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MRP, ÎN DIALOG CU MEMBRII COMUNIȚII ROMÂNEȘTI DIN BARI ȘI CU 

REPREZENTANȚI SINDICALI 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-in-dialog-cu-membrii-comunitii-romanesti-din-bari-si-cu-reprezentanti-sindicali/ 

 

Protecția drepturilor muncitorilor români în Italia și prevenirea abuzurilor și a traficului de 

persoane au fost în centrul discuțiilor pe care ministrul Natalia-Elena Intotero le-a purtat cu 

reprezentanți ai celui mai important sindicat din Italia, în cea de-a doua parte a vizitei de lucru 

la Bari. 

 

Drepturile sociale și de muncă ale românilor din Italia sunt prioritare atât pentru Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni, cât și pentru uniunea sindicală INCA CGIL, prin intermediul 

căreia 84.000 de români din Peninsulă au avut succes în revendicările formulate către 

angajatorii din Italia. Tocmai pentru a fi mai aproape de conaționalii noștri și a le putea veni în 

sprijin, atât MRP, cât și Consulatul României la Bari, unde a avut loc reuniunea, au în derulare 

parteneriate și desfășoară acțiuni comune cu INCA CGIL. 

 

Ministrul Natalia-Elena Intotero le-a mulțumit reprezentanților sindicali pentru modul în care le 

vin în ajutor românilor și își dorește o continuitate a colaborării și a dezvoltarii de proiecte 

comune. Ministrul a făcut referire la campaniile de informare derulate de MRP pentru românii 

care intenționează să lucreze în străinătate și la parteneriatul cu Agenția Națională împotriva 

Traficului de Persoane (ANITP ) și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și a punctat rolul 

important pe care îl au, în informarea românilor, infokioșk-urile amplasate la sediul consulatului 

din Bari și în două sedii CGIL din regiunea Puglia. 

 

A urmat o întâlnire cu reprezentanții comunității din Bari, unde trăiesc aproximativ 6.000 de 

români. MinistruL Natalia-Elena Intotero i-a felicitat pentru modul în care s-au integrat în 

societatea italiană, fără să-și abandoneze însă identitatea românească. Ministrul a arătat că 

autoritățile locale au avut numai cuvinte de laudă la adresa comunității românești, care este 

activă, dinamică și aduce o contribuție importantă atât la nivel economic, cât și social. În 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-in-dialog-cu-membrii-comunitii-romanesti-din-bari-si-cu-reprezentanti-sindicali/
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același timp, România are nevoie de cetățenii săi din diaspora, le-a spus Natalia-Elena 

Intotero celor prezenți, subliniind măsurile luate la nivelul Guvernului pentru a încuraja cât mai 

mulți români să se întoarcă acasă. 

 

Vizita în Republica Italiană continuă cu întâlniri de lucru la Napoli și Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO S-A ÎNTÂLNIT, LA ROMA, CU MEMBRII 

COMUNITĂȚII ȘI CU ROMÂNCA DECORATĂ DE PREȘEDINTELE ITALIEI 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-s-a-intalnit-la-roma-cu-membrii-comunitatii-si-cu-

romanca-decorata-de-presedintele-italiei/ 

 

Cea mai mare comunitate românească din Italia se află în regiunea Lazio, numărând 

aproximativ 234.000 de persoane înregistrate. Vizita în Republica Italiană a ministrului pentru 

Românii de Pretutindeni nu putea ocoli Roma, capitala regiunii, unde sunt stabiliți aproximativ 

190.000 de conaționali. 

 

Agenda ministrului Natalia-Elena Intotero a cuprins monitorizarea unor proiecte finanțate de 

MRP, discuții cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc, ai mass-media în limba română, 

ai clerului, dar și întâlnirea cu o adevărată eroină româncă stabilită la Roma. 

 

Demnitarul a vizitat sediul Asociației Socio-Culturale Romit TV și s-a interesat de derularea 

proiectului „Aducem România mai aproape”, care a primit fonduri din partea MRP în cadrul 

sesiunii de finanțare din primăvara acestui an. Natalia-Elena Intotero a vizitat studiourile 

postului TV și a discutat cu inițiatorii proiectului despre modul în care au fost utilizate fondurile, 

despre procedura de finanțare și despre colaborarea dintre minister și asociație. 

 

A urmat o vizită la Federația Organizațiilor Românești din Italia (F.O.R.I.). Ministrul a discutat 

cu reprezentanții organizației despre proiecte care să vină în sprijinul românilor din Italia, dar și 

despre propunerile și ideile pe care liderii F.O.R.I care au luat parte la Forumul Românilor de 

Pretutindeni, desfășurat la începutul acestei luni la București, doresc să le transpună în 

programe și acțiuni. 

 

În cursul serii, la sediul Ambasadei României în Republica Italiană a avut loc o întâlnire cu 

reprezentanți ai comunității, la care au luat parte români care activează în diferite domenii 

profesionale. Cu această ocazie, Natalia-Elena Intotero a dorit să îi ofere un buchet de flori să 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-s-a-intalnit-la-roma-cu-membrii-comunitatii-si-cu-romanca-decorata-de-presedintele-italiei/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-s-a-intalnit-la-roma-cu-membrii-comunitatii-si-cu-romanca-decorata-de-presedintele-italiei/
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o felicite personal pe Roxana Roman, o tânără cu o poveste extraordinară, care a impresionat 

români și italieni deopotrivă. 

 

Roxana a fost decorată în decembrie 2018 de președintele Italiei Sergio Mattarella, cu titlul 

“Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Italiene”, pentru “contribuţia în afirmarea valorii 

legalităţii”. Femeia i-a înfruntat și denunțat pe membrii unui clan mafiot care încercaseră să îi 

intimideze pe ea și pe soțul ei și să le amenințe afacerea pe care o au la Roma. 

 

În dialogul cu reprezentanții comunității românești, ministrul pentru Românii de Pretutindeni s-a 

referit la finanțările nerambursabile oferite de MRP, încurajându-i pe cei prezenți să depună 

proiecte la următoarele sesiuni de finanțare, întrucât românii din Roma și din întreaga Italie au 

nevoie de educație în limba română pentru copiii lor, de proiecte culturale și de afirmare a 

tradițiilor, de mass-media în limba română și de o societate civilă puternică și unită. 

 

Alte teme abordate au fost drepturile și obligațiile românilor ca cetățeni europeni, combaterea 

traficului de persoane, campaniile de informare derulate de MRP, dar și votul în străinătate. 

 

Roma a fost ultimul punct de pe harta amplei deplasări a ministrului Natalia-Elena Intotero în 

Italia. În perioada 10-18 septembrie a.c., demnitarul a fost alături de românii din 11 orașe din 

Peninsulă. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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REGATUL ȚĂRILOR DE JOS – GREVA PERSONALULUI DE SOL KLM PE AEROPORTUL 

SCHIPHOL (AMSTERDAM) 

https://www.timpromanesc.ro/regatul-tarilor-de-jos-greva-personalului-de-sol-klm-pe-aeroportul-schiphol-

amsterdam/ 

 

 Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

doresc să călătorească în Regatul Țărilor de Jos că miercuri, 18 septembrie 2019, în intervalul 

orar 13.00 – 17.00, personalul de sol al companiei KLM – angajații care se ocupă de 

transportul bagajelor și alimentarea aeronavelor – va intra în grevă. 

Se vor anula zboruri, vor fi înregistrate întârzieri semnificative și timpi mai mari de așteptare la 

recuperarea bagajelor. 

 Se recomandă planificarea din timp a călătoriilor și consultarea paginilor web ale 

companiilor de transport: https://www.schiphol.nl/en ; https://www.klm.com/home/nl/en. 

 Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Haga: +31703541580, +31703228612, +31703319980, apelurile fiind 

redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, 

cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au 

la dispoziţie şi telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Regatul Ţărilor de 

Jos: +31622823300 și telefonul de urgenţă al secţiei consulare: +31651596107. 

 Ministerul Afacerilor Externe  recomandă consultarea paginilor de Internet 

http://haga.mae.ro, www.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în 

străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), 

care oferă informații şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/regatul-tarilor-de-jos-greva-personalului-de-sol-klm-pe-aeroportul-schiphol-amsterdam/
https://www.timpromanesc.ro/regatul-tarilor-de-jos-greva-personalului-de-sol-klm-pe-aeroportul-schiphol-amsterdam/
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O STRADĂ DIN PARIS VA PURTA NUMELE REGINEI MARIA, ÎN SEMN DE OMAGIU LA 

100 DE ANI DE LA CONFERINȚA DE PACE CE A URMAT PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/31399-2019-09-19-09-04-51.html 

 

O stradă din capitala Franței va purta începând de luna viitoare numele Reginei Maria a 

României, în semn de omagiu față de rolul și implicarea în Conferința de Pace de la Paris ce a 

urmat Primului Război Mondial, care a debutat în urmă cu un secol. 

 

"Parfumul Reginei Maria a fost recreat, la exact 100 de ani de la Conferința de Pace de la 

Paris. Casa de parfumuri franțuzești a cărei imagine a fost regina României Mari până în 1938 

a retras parfumul de pe piață la moartea suveranei. Francezii o vor sărbători luna viitoare pe 

Regina Maria, la Paris, unde o stradă va primi numele ei", informează Știrile TVR într-un 

reportaj realizat în exclusivitate, preluat de Romanian Global News. 

 

Conferința de Pace de la Paris a început la 18 ianuarie 1919 și a durat până la 21 ianuarie 

2020, având drept obiectiv edificarea unei noi ordini și configurații politico-teritoriale în 

Europași rezolvarea complicatelor probleme economico-financiare rezultate din Primul Război 

Mondial. Au participat 27 de state, printre care și România. 

 

Cunoscută drept "sistemul de tratate de la Versailles", Conferința s-a încheiat cu semnarea a 

cinci tratate cu puterile beligerante (Versailles, Saint Germain, Neuille sur Seine, Trianon și 

Sevres). Dintre acestea, prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, Ungaria recunoștea 

realitățile rezultate în urma războiului, inclusiv unirea Transilvaniei, Banatului și Maramureșului 

cu Regatul României. 

 

Potrivit Familiei Regale a României, la 5 martie 1919, Regina Maria a început, la Paris, o vizită 

care a rămâs în istoria modernă a ţării noastre. Vizita la Paris a avut loc în prezența prim-

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/31399-2019-09-19-09-04-51.html
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ministrului român Ionel Brătianu și a jucat un rol important în favoarea României la Conferinţa 

de Pace de la Paris (18 ianuarie 1919 – 21 ianuarie 1920). Vizita la Paris a durat din 5 până în 

12 martie 2019. Ulterior, Regina Maria a revenit la Paris, după un alt sejur european, între 30 

martie și 16 aprilie 1919. 

 

Întâlnirile Reginei Maria cu președintele francez Raymond Poincaré și cu prim-ministrul 

Georges Clemenceau au rămas în istorie, iar astăzi se vorbește despre ele în societatea 

românească drept momente legendare ale diplomației românești, în general, și ale diplomației 

regale, în special. 

 

Academia de Arte Frumoase a organizat o sesiune solemnă în onoarea reginei, care a fost 

membru al reputatului for științific și artistic. Ea a întâlnit comunitatea românească din Franța, 

a fost oaspete de onoare al Operei Garnier și al Comediei Franceze, a luat prânzul cu ministrul 

Afacerilor Externe Stephen Pichon la Quai d'Orsay, a participat la o slujbă la Catedrala Notre 

Dame în memoria celor căzuți în Primul Război Mondial și s-a întâlnit cu Președintele Statelor 

Unite ale Americii Woodrow Wilson. 

 

Regina Maria a fost distinsă, cu ocazia vizitei, cu Marele Cordon al Legiunii de Onoare a 

Republicii Franceze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://rgnpress.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA 

ȚĂRII 17 SEPTEMBRIE 2018 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=D11706A4-8325-4F7E-B639-D044C71ECA3C 

 

Astăzi, 17 septembrie 2019, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării au 

avut o dezbatere pe tema stadiului implementării Legii 148/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în materie electorală. 

  

Printre subiectele luate în discuție s-au numărat: stadiul organizării secțiilor de votare și 

numărul acestora, având în vedere faptul că până în prezent propunerile efective nu au fost 

încă centralizate, eventualele disfuncționalități ale sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, numărul membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate, instruirea persoanelor care vor îndeplini atribuțiile de 

operatori de calculator în secțiile de votare, precum și asigurarea numărului necesar al 

tabletelor din secțiile de votare. 

  

Pe parcursul discuţiilor, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, 

domnul senator Radu MIHAIL a subliniat faptul că dorește ca la acest scrutin să poată vota nu 

sute de mii, ci milioane de români din străinătate.  

  

Domnul senator Dan MANOLIU, vicepreședintele Comisiei a afirmat faptul că trebuie avut în 

vedere realizarea unei informări temeinice a tuturor instituțiilor implicate în acest proces 

electoral, astfel încât să nu existe neclarități iar persoanele care vor face parte din birourile 

electorale să fie foarte bine pregătite. 

  

Totodată, domnul senator Viorel BADEA, secretar al Comisiei a evidențiat faptul că întregul 

proces electoral ar trebui să fie de o transparență totală, așadar ar trebui păstrată cutuma  

prezenței pe site-ul Biroului Electoral Central a copiilor de pe procesele verbale din secțiile de 

votare. 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=D11706A4-8325-4F7E-B639-D044C71ECA3C
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La dezbatere au participat în calitate de invitați,  reprezentanți ai Ministerului Afacerilor 

Externe, ai Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: senat.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

În data de 17 septembrie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării din Senatul României, au fost dezbătute următoarele propuneri legislative: 

 

1. L414/2019 - Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării 

dreptului de vot în afara teritoriului României; 

2. L420/2019 - Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic; 

3. L425/2019 - Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic; 

4. L426/2019 - Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale; 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării au hotărât 

să adopte avize negative  pentru L414/2019, L420/2019, L425/2019 și L426/2019. 


