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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Experiență de neuitat  pentru elevii din Comrat 

2. Școala de Limbă Română pentru copii și adulți din Ismail, la start 

3. Comunicat de Presă - Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni - Elevii 

și profesorii români din regiunea transnistreană au plecat din țară cu inimile încărcate de emoții 

și amintiri frumoase 

4. Comunicat de Presă - Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni - Elevi și 

profesori români din regiunea Vidin vin în excursie la București 

5. Comunicat de Presă - Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni - Elevi și 

profesori români din regiunea Voievodina vin în excursie la Timișoara 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

6.  Românii din străinătate pot adăuga munca depusă în afara țării ca vechime la pensia din 

România 

7. 26 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni  

8. Ziua Iei, sărbătorită de românii din Grecia 

9. Dialog cu românii de pretutindeni 

 

III. ACTUALITATE 

12. Comisia de cod electoral inlatura un obstacol important in calea votului din diaspora 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30756-2019-06-26-06-24-33.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30756-2019-06-26-06-24-33.html
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13. Comisia pentru alegeri in diaspora: Votul se va desfasura pe parcursul a trei zile 

14. Parlament – Comisia specială – Raport favorabil proiectului de modificare a unor acte 

normative privind votul în străinătate 

15. Românii vor fi numărați în 2021. Refuzul de participare la recensământ se sancționează cu 

amendă 
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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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EXPERIENȚĂ DE NEUITAT  PENTRU ELEVII DIN COMRAT 

https://www.timpromanesc.ro/experienta-de-neuitat-pentru-elevii-din-comrat/ 

 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie 

tematică pentru profesori și elevi români din Republica Moldova, în special din regiunea UTA 

Găgăuzia”, în județele Suceava și Iași,  în perioada 21-23 iunie 2019. Proiectul a fost 

implementat în parteneriat cu Episcopia Basarabiei de Sud. 

În prima zi a excursiei profesorii și elevii români din Republica Moldova, regiunea UTA 

Găgăuzia, au vizitat Muzeul Mănăstirii Cămărzani, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou și Cetatea 

Sucevei. 

A doua zi a excursiei tematice în România a reprezentat o adevărată incursiune în istorie, în 

care elevi și profesori din UTA Găgăuzia (Republica Moldova) au descoperit, cu bucurie în 

suflete, elemente-simbol ale identității și spiritualității naționale românești: Mănăstirea Putna, 

Mănăstirea Sihăstria Putnei, Chilia lui Daniil Sihastrul, Mănăstirea Voroneț, Mănăstirile 

Sucevița și Moldovița. La Putna participanții au admirat întregul ansamblu al mănăstirii, muzeul 

și mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și bustul Luceafărului poeziei românești – Mihai 

https://www.timpromanesc.ro/experienta-de-neuitat-pentru-elevii-din-comrat/
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Eminescu, amplasat la intrare, în curtea complexului monahal. 

În ultima zi a excursiei tematice profesorii și elevii români au participat la Sfânta Liturghie la 

Mănăstirea Humor, una dintre cele mai importante ctitorii ale evului mediu moldovenesc, 

inclusă în patrimonial mondial al UNESCO. Ulterior grupul s-a deplasat la Iași, participanții 

vizitând Catedrala Mitropolitană, construită în stil neoclasic, dar și Palatul Culturii (sediul 

Complexului Muzeal Național „Moldova”), ambele înscrise în Lista monumentelor istorice. 

„Ne întoarcem în drum spre casă, după trei zile minunate petrecute în România și deja ne este 

dor de tot ce am văzut, de oamenii și locurile în care am fost. Auzim și acum clopotele de le 

Putna care ne recheamă, mereu … Avem impresia că ne întoarcem pe alt drum, deoarece 

suntem alții, mai îmbogățiți, mai înduhovniciți, mai plini de speranță, de bucurie. Am trăit o 

experiență de neuitat. Mulțumim Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” si Episcopiei Basarabiei de 

Sud, pentru că au făcut posibilă o astfel de călătorie.”– Prof. conf. dr. Natalia Cuțitaru, șef 

catredra Filologie română, Universitatea de Stat din Comrat. 

„Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această călătorie, ce ne-a oferit o experiență 

deosebita: Putna lui Ștefan cel Mare, domnitorul tuturor românilor, Sucevița, Moldovița, 

Voroneț, Palatul Culturii, locurile Unirii, Cetatea de scaun a marelui Ștefan de la Suceava, sunt 

locurile noastre nepieritoare, la  care orice român trebuie să se raporteze. De asemenea, 

consider că această călătorie e o experiență de neuitat, care ne-a unit și pe noi, cei de la 

Comrat, într-un cuget și o simțire”– prof. Stefan Bejan, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 

Comrat (cu predare în limba română). 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ȘCOALA DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI DIN ISMAIL, LA START 

https://www.timpromanesc.ro/scoala-de-limba-romana-pentru-copii-si-adulti-din-ismail-la-start/ 

 

 

În sudul Basarabiei istorice (regiunea Odesa), odată cu deschiderea și funcționarea Centrului 

de Informare al României din cadrul Universității Umaniste de Stat din Ismail, în rândul etnicilor 

români și reprezentanților altor naționalități din această zonă multietnică, generează un interes 

deosebit pentru studierea limbii române, descopererea și cunoașterea României, culturii și 

tradițiilor românești, stabilirea unor relații de cooperare între statele transfrontaliere Ucraina- 

România. 

La Centrul de Informare al României din Ismail s-au inscris 54 adulți și 28 de copii care vor să 

studieze limba română . 

Astfel, la 25 iunie 2019, la Centrul de Informare al României din cadrul Universității Umaniste 

de Stat din Ismail, a fost deschisă Școala de Limbă Română pentru copii din Ismail, unde s-au 

https://www.timpromanesc.ro/scoala-de-limba-romana-pentru-copii-si-adulti-din-ismail-la-start/
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înscris 28 de copii. 

Scopul Școlii de Limbă Română pentru copii este promovarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor 

românești în rândul copiilor din familiile etnicilor români și din familiile mixte, care s-au stabilit 

în Ismail. 

De menționat că în municipiul Ismail oficial nu există nici o grădiniță/școală/liceu pentru copii și 

tineri de etnie română. 

Școala de Limbă Română le oferă astfel posibilitatea de a studia limba română, de a învăța să 

scrie, să citească și să recite poezii în limba maternă, și, nu în ultimul rând, să învețe despre 

portul și tradițiile bunibunicilirstrăbunicilor. 

Cursul este structurat într-un format de 4 ore pe săptămână, în baza unei programe de 

studiere a limbii române pentru începători, unde copiii vor fi implicați în activități de promovare 

a culturii și tradițiilor românești. Orele de curs sunt susținute de profesorii de limbă română: 

Natalia Ursu, Liubov Burlak și Luminița Naniu. 

Concomitent, a luat start și Cursul de Limbă Română pentru adulții începători. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Elevii și profesorii români din regiunea transnistreană au plecat din țară cu inimile 

încărcate de emoții și amintiri frumoase 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie 

tematică pentru elevii și profesorii români din regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova”, la Piatra Neamț și Târgu Neamț,  în perioada 25-26  iunie 2019.  

Pe parcursul a două zile, cei 40 de elevi și profesori din cele opt instituții de învățământ 

românești  din stânga Nistrului au vizitat Curtea Domnească a domnitorului Ștefan cel Mare, 

cu Biserica Domnească „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Turnul lui Ștefan Cel mare, și s-

au bucurat de spectaculoasa priveliște a orașului Piatra Neamț de la înălțime, din telegondolă. 

În a doua zi de excursie, aceștia admirat Cetatea Neamț și au mers pe urmele lui  Ion 

Creangă,  în vizita de la Casa memorială „Ion Creangă” din Humulești. De asemenea, aceștia 

au vizitat și centrul orașului Târgu Neamț. 

Excursia a reprezentat pentru doamna profesor de limbă engleză din Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga" din Tiraspol „O frumoasă ocazie să vedem acest orășel pitoresc, să vedem locuri 

frumoase, interesante, să gustăm și noi din istoria neamului, să fim alături de voi pentru că 

suntem români de pretutindeni și pentru că atunci când vom fi împreună, vom fi puternici". 

În regiunea transnistreană funcționează opt școli și licee românești, aflate potrivit legislației în 

administrarea autorităților de la Chișinău, dar de facto sub cea a separatiștilor de la Tiraspol, 

iar elevii și profesorii sunt ţinte constante ale provocărilor şi hărţuirilor din partea autorităţilor 

separatiste din regiunea transnistreană, prin diverse modalităţi. 

Acțiunea și-a propus facilitarea cunoașterii României, prin contactul cu elemente de istorie, 

cultură și spiritualitate românească, inclusiv prin intermediul vizitării unor obiective cultural-

istorice și spirituale relevante. 

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al 



 

                   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, 

 

9 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.  

 

27 iunie 2019 

Departamentul de Comunicare 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

Telefon   004 021 310 26 98 

Fax         004 021 310 15 36 

Email: comunicare.ieh@gmail.com, comunicare@ieh.ro si office@ieh.ro 

www.ieh.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicare@ieh.ro
mailto:office@ieh.ro
http://www.ieh.ro/
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Elevi și profesori români din regiunea Vidin vin în excursie la București 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va derula proiectul „Excursie 

tematică pentru copiii români din regiunea Vidin”, la București,  în perioada 29-30 iunie 

2019.  

În cadrul excursiei tematice care se va desfășura pe parcursul a două zile, cei 40 de copii și 

însoțitori din regiunea Vidin vor avea oportunitatea să viziteze Muzeul Naţional de Istorie 

Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național 

Cotroceni din București, librăria „Cărturești Carusel”, Centrul istoric al Bucureștiului. 

Acțiunea își propune facilitarea cunoașterii României, prin contactul cu elemente de istorie, 

cultură și spiritualitate românească, inclusiv prin intermediul vizitării unor obiective cultural-

istorice și spirituale relevante. 

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.  

 

27 iunie 2019 

Departamentul de Comunicare 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

Telefon   004 021 310 26 98 

Fax         004 021 310 15 36 

Email: comunicare.ieh@gmail.com, comunicare@ieh.ro si office@ieh.ro 

www.ieh.ro 

 

mailto:comunicare@ieh.ro
mailto:office@ieh.ro
http://www.ieh.ro/
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Elevi și profesori români din regiunea Voievodina vin în excursie la Timișoara 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va derula proiectul „Excursie 

tematică pentru elevii și profesorii români din Voievodina, Serbia”, la Timișoara,  în 

perioada 29-30 iunie 2019.  

În cadrul excursiei tematice care se va desfășura pe parcursul a două zile, cei 40 de elevi și 

profesori din regiunea Voievodina vor avea oportunitatea să viziteze orașul de pe Bega și cele 

mai relevante obiective turistice, precum Piața Victoriei (Piața Operei), Opera (Teatrul) Librăria 

La Două Bufnițe, Catedrala Mitropolitană, Latura Corso, Latura Surogat, Piața Unirii, Palatul 

Baroc (Muzeul de Artă) și Muzeul Banatului. 

Acțiunea își propune facilitarea cunoașterii României, prin contactul cu elemente de istorie, 

cultură și spiritualitate românească, inclusiv prin intermediul vizitării unor obiective cultural-

istorice și spirituale relevante.  

În Banatul sârbesc funcționează 13 școli românești. 

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.  

 

27 iunie 2019 

Departamentul de Comunicare 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

Telefon   004 021 310 26 98 

Fax         004 021 310 15 36 

Email: comunicare.ieh@gmail.com, comunicare@ieh.ro si office@ieh.ro 

www.ieh.ro 

mailto:comunicare@ieh.ro
mailto:office@ieh.ro
http://www.ieh.ro/
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ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE POT ADĂUGA MUNCA DEPUSĂ ÎN AFARA ȚĂRII CA 

VECHIME LA PENSIA DIN ROMÂNIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30756-2019-06-26-06-24-33.html 

 

Milioane de români au lăsat țara în care s-au născut și au căutat un trai mai bun peste hotare. 

Salariile mult mai mari decât cele din România și mediul de lucru i-au convins să stea departe 

de locurile natale și fenomenul emigrării pare să nu se oprească aici. În acest context, românii 

care au intrat pe piața muncii în țară și s-au angajat apoi în străinătate trebuie să știe că anii 

lucrați cu contract de muncă se adaugă la vechime la pensia din România, transmite Antena 1, 

preluat de Romanian Global News. 

Mai exact, stabilirea pensiei după reglementările și legile în vigoare se face fie când individul 

ajunge la vârsta de pensionare, fie când a adunat numărul de ani de vechime necesară. La 

anii de lucru din România se adaugă și perioadele de la diverse locuri de muncă în străinătate, 

singura condiție care trebuie îndeplinită este dovadă unor acte de angajare. 

 

Ce trebuie să faci pentru a cumula anii de muncă din România și din străinătate 

În primă fază, cei care vor să-și cumuleze anii de muncă trebuie să depună o cerere la noi în 

țară, la casa de pensii de pe raza domiciliului stipulat în cartea de identitate, la care să 

anexeze documente care să dovedează munca în străinătate. Odată primit dosarul, autoritățile 

din România au datoria să calculeze pensia inclusiv pentru perioada lucrată peste hotare. 

 

Vârsta de pensionare sau anii de vechime 

În țara noastră, legea pensiilor a stabilit ca vârstă standard la care românii să se pensioneze 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30756-2019-06-26-06-24-33.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30756-2019-06-26-06-24-33.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30756-2019-06-26-06-24-33.html
https://jobzz.ro/locuri-de-munca-in-strainatate.html
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65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei, cele din urmă putând solicita sa rămână în câmpul 

muncii până la 65. 

Cât despre stagiul de cotizare, minimul este de 15 ani, atât pentru femei, cât si pentru bărbați, 

iar stagiul complet de cotizare pentru ambele sexe este de 35 de ani. Concret, pentru a primi o 

pensie minimă trebuie să fi lucrat cel puțin 15 ani, iar pentru un calcul complet al venitului care 

ți se cuvinte, sunt necesari 35 de ani de muncă. Din nou, cei 35 de ani pot fi suma anilor lucrați 

în România, la care se adaugă cei munciți în străinătate, cu contract de muncă. 

 

De ce acte ai nevoie pentru pensie 

Un român poate ieși la pensie dacă a îndeplinit limita de vârstă sau anticipat dacă are 

suficientă vechime în câmpul muncii. Pe lângă o cerere de pensionare, solicitanții mai au 

nevoie de o serie de documente la dosar, făcute publice de Casa Natională de Pensii: 

• formularul de cerere E 202; 

• formularul E 207; 

• declaraţie pe propria răspundere; 

• copie după actul de identitate românesc (dacă deţin dublă cetăţenie sau dacă au menţinut 

cetăţenia română); 

• carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate; 

• livretul militar original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate; 

• diploma de studii originală sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate 

sau adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii 

acestora şi forma de învăţământ; 

• adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul 

colectiv/individual de muncă. 

Pentru cei care caută un loc de muncă în străinătate, aceștia trebuie să știe că legislația din 

România le permite să-și cumuleze anii de pensie doar dacă au un contract de muncă valabil, 

care poate fi dovedit cu acte. Atunci când te angajezi, caută să te documentezi cu privire la 
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beneficiile pe care ți se poate oferi compania din țara respectivă. 

Pe platoforma JobZZ.ro găsești locuri de muncă în străinătate scoase la concurs de angajatorii 

care pun la dispoziție contracte ce atentă că ai muncit cu forme legale și că ai înregistrat 

vechime în muncă pe teritoriul respectivei țări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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26 MAI, ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

https://www.timpromanesc.ro/26-mai-ziua-romanilor-de-pretutindeni/ 

 

 

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, instituită prin art. 10 din Legea nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de 

pretutindei, instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de pretutindeni va derula 

proiecte în șapte comunități istorice românești: la Comrat , în Republica Moldova, pe data de 

24 mai 2019;  la  Sân Mihai  (Lokve), regiunea Voievodina, Serbia, pe data de 25 mai 2019; la 

Ismail, Sudul Basarabiei, în Ucraina, pe 26 mai 2019 ; la Cernăuți, Nordul Bucovinei, în 

Ucraina, pe 26 mai 2019; la Corcea, în Albania, pe 26 mai 2019; la Vidin, în Bulgaria, pe 1 

iunie 2019; iar în Timoc, Serbia, Ziua Românilor de Pretutindeni va fi marcată la Negotin, pe 

26 mai 2019, și la Bor, pe 2 iunie 2019. 

Evenimentele au ca obiectiv menţinerea, promovarea şi afirmarea identităţii  culturale, etnice, 

lingvistice şi religioase a românilor din comunitățile istorice. 

Ziua Românilor de Pretutindeni instituită prin art. 10 din Legea nr. 299/2007, privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni, se sărbătorește în ultima duminică a lunii Mai. În 2019, Ziua 

Românilor de Pretutindeni se va sărbători pe data de 26 mai. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/26-mai-ziua-romanilor-de-pretutindeni/
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ZIUA IEI, SĂRBĂTORITĂ DE ROMÂNII DIN GRECIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ziua-iei-sarbatorita-de-romanii-din-grecia/ 

Subsecretarul de stat Victor Ionescu s-a aflat, în perioada 22-24 iunie a.c., într-o vizită de lucru 

în Republica Elenă, la Atena și Salonic, unde a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai 

comunității românești, participând totodată la evenimente dedicate Zilei Universale a Iei. 

Alături de E.S. Lucian Fătu, Ambasadorul României în Republica Elenă precum și de 

reprezentanți ai Consulatului General al României la Salonic, subsecretarul de stat a luat parte 

în Atena și Salonic, la spectacolele „Fii mândru că ești român”.  Acest proiect a fost organizat 

de către Asociația Interculturală Româno-Elenă DACIA în parteneriat cu Fundația Comunitară 

Țara Făgărașului și Asociația Carpatia, în contextul sărbătoririi Zilei Universale a Iei și a 

președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene. 

Cu acest prilej, cei prezenți s-au bucurat de momentele artistice oferite de ansamblurile „Ceata 

Făgărașului“ și „Plaiurile Jibertului” , precum și de melodiile interpretate de corul de copii al 

Școlii Dacia, toate reprezentațiile au avut drept obiectiv promovarea României, a costumelor 

populare și a dansului românesc, evidențiind astfel legăturile culturale existente între români, 

indiferent de locul în care aceștia trăiesc. 

În cadrul întâlnirilor cu membrii comunității românești din ambele orașe, s-a discutat despre 

proiectele MRP cu accent pe taberele ARC, care vor găzdui anul acesta un număr record de 

participanți, peste 3000 de copii și tineri români din comunitățile istorice și diaspora. Agenda 

vizitei a inclus și o vizită la Școala de Limba Română DACIA, unde subsecretarul de stat i-a 

felicitat pe profesori și elevi pentru toate eforturile depuse în promovarea și susținerea 

cursurilor de limbă română, cultură și civilizație românească, reiterând importanța pe care 

MRP o acordă domeniului educației. 

Pe parcursul întâlnirilor, demnitarul român a subliniat faptul că prezența românilor în Grecia 

reprezintă o punte de dialog între cele două țări și că MRP urmărește cu interes dezvoltarea și 

consolidarea mediului asociativ românesc de pretutindeni. 

http://www.mprp.gov.ro/web/ziua-iei-sarbatorita-de-romanii-din-grecia/
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Sursa: mprp.gov.ro 
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DIALOG CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/dialog-cu-romanii-de-pretutindeni/ 

 

Românii de pretutindeni interesați să transmită opinii și propuneri privind activitatea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni au posibilitatea să o facă completând acest 

chestionar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrVmGxCCWxqhBD7MHCTqGX3NQ3ZxeBKHjJl

oNAz0o3a9Wsyg/viewform?fbclid=IwAR10HArHGGSFfJKyc8Qw6Sg-

zPnRwTSjIKlF6JYy59p5zY9JVzzz0kCCoQY  

Programele MRP vor putea fi îmbunătățite numai printr-o infomare corectă asupra problemelor 

cu care vă confruntați și identificarea nevoii la nivelul fiecărei comunități de români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/dialog-cu-romanii-de-pretutindeni/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrVmGxCCWxqhBD7MHCTqGX3NQ3ZxeBKHjJloNAz0o3a9Wsyg/viewform?fbclid=IwAR10HArHGGSFfJKyc8Qw6Sg-zPnRwTSjIKlF6JYy59p5zY9JVzzz0kCCoQY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrVmGxCCWxqhBD7MHCTqGX3NQ3ZxeBKHjJloNAz0o3a9Wsyg/viewform?fbclid=IwAR10HArHGGSFfJKyc8Qw6Sg-zPnRwTSjIKlF6JYy59p5zY9JVzzz0kCCoQY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrVmGxCCWxqhBD7MHCTqGX3NQ3ZxeBKHjJloNAz0o3a9Wsyg/viewform?fbclid=IwAR10HArHGGSFfJKyc8Qw6Sg-zPnRwTSjIKlF6JYy59p5zY9JVzzz0kCCoQY
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COMISIA DE COD ELECTORAL INLATURA UN OBSTACOL IMPORTANT IN CALEA 

VOTULUI DIN DIASPORA 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/comisia-de-cod-electoral-inlatura-un-obstacol-important-in-calea-votului-din-

diaspora-1567150 

 

Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, 

modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca 

listele electronice suplimentare din strainatate sa fie generate in format electronic in 

mod automat pe baza datelor inregistrate in sistemul informatic de monitorizare a 

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV). 

Acest lucru va imbunatati substantial desfasurarea votului in strainatate, intrucat completarea 

de mana a listelor a fost unul dintre motivele pentru care s-a stat extraordinar de mult la coada 

in afara tarii. 

De asemenea, comisia a decis ca pentru diaspora, la urmatoarele scrutine, Ministerul 

Afacerilor Externe sa transmita Autoritatii Electorale Permanente lista cu informatiile furnizate 

de autoritatile straine competente privind numarul cetatenilor romani. 

Parlamentarii au modificat Legea 208/2015 privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/comisia-de-cod-electoral-inlatura-un-obstacol-important-in-calea-votului-din-diaspora-1567150
http://www.ziare.com/alegeri/vot/comisia-de-cod-electoral-inlatura-un-obstacol-important-in-calea-votului-din-diaspora-1567150
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precum si pentru functionarea AEP si au adaugat un nou alineat la art. 23, care prevede ca 

MAE sa transmita AEP lista cu informatiile furnizate de autoritatile straine competente 

privind numarul cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta sau alte forme de 

inregistrare in strainatate, defalcat pe state. 

Parlamentarii au mai introdus amendamente la Legea 208/2015, care spun ca membrul 

Biroului electoral al sectiei de votare are obligatia de a face cunoscute numele alegatorilor, 

prenumele si functia in biroul electoral prin intermediul unui ecuson purtat in mod vizibil asupra 

sa. 

Totodata, s-a mai adoptat un amendament prin care se stipuleaza ca in relatiile cu ceilalti 

membri ai biroului electoral al sectiei de votare, precum si cu alegatorii si persoanele 

acreditate, membrul biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa aiba un comportament 

bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate, fiindu-i interzise manifestarile 

indecente. 

Membrii Comisiei de cod electoral au mai decis ca Legea 334/2006 privind finantarea 

partidelor politice sa ramana in forma actuala. 

In plus, parlamentarii au marit cuantumul indemnizatiilor membrilor birourilor electorale de la 

100 de lei la 150 de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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COMISIA PENTRU ALEGERI IN DIASPORA: VOTUL SE VA DESFASURA PE 

PARCURSUL A TREI ZILE 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/comisia-pentru-alegeri-in-diaspora-votul-se-va-desfasura-pe-parcursul-a-trei-zile-

1567105 

 

Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, 

modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca 

in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica. 

In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00. Prin 

exceptie de la prevederile alin. 1, votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de 

vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. 

In ziua de vineri, votarea incepe la ora locala 12:00 si se incheie la ora locala 21:00, iar in ziua 

de sambata votarea se deschide la ora locala 7:00 si se incheie la ora locala 21:00", se arata 

in raportul adoptat joi de membrii comisiei de cod electoral. 

 

Acum urmeaza votul in plen. 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/comisia-pentru-alegeri-in-diaspora-votul-se-va-desfasura-pe-parcursul-a-trei-zile-1567105
http://www.ziare.com/alegeri/vot/comisia-pentru-alegeri-in-diaspora-votul-se-va-desfasura-pe-parcursul-a-trei-zile-1567105
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PARLAMENT – COMISIA SPECIALĂ – RAPORT FAVORABIL PROIECTULUI DE 

MODIFICARE A UNOR ACTE NORMATIVE PRIVIND VOTUL ÎN STRĂINĂTATE 

https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/27/parlament-comisia-speciala-raport-favorabil-proiectului-

de-modificare-a-unor-acte-normative-privind-votul-in-strainatate--333071 

 

Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru votul în diaspora a 

acordat joi raport favorabil proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative privind 

votul în străinătate la alegerile prezidenţiale. 

Decizia s-a luat cu unanimitate. 

Proiectul pentru votul în diaspora, propus de AEP, însuşit şi amendat în Comisia specială, va fi 

trimis către Biroul permanent al Senatului, prima Cameră sesizată, urmând ca luni să 

primească raport din partea comisiilor de specialitate şi ulterior votul plenului. Forul decizional 

în acest caz este Camera Deputaţilor. 

Pe parcursul celor patru zile de dezbateri, parlamentarii Comisiei speciale au decis ca pentru 

diaspora, la alegerile prezidenţiale, alături de votul clasic, să funcţioneze şi votul prin 

corespondenţă şi votul anticipat. 

Articolul 8 al legii a fost modificat astfel încât, "începând cu data de 1 aprilie a anului în care au 

loc alegeri pentru preşedintele României, la termen, şi până la data expirării a cel mult 15 zile 

de la data începerii perioadei electorale, alegătorul care doreşte să voteze în străinătate la 

alegerile pentru preşedintele României se poate înregistra în registrul electoral ca alegător în 

străinătate prin intermediul unui formular online aflat pe site-ul AEP, în care va înscrie numele, 

prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care 

anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate". 

Pentru a vota prin corespondenţă, alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate trebuie 

să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă, alegătorii sunt înscrişi în listele electorale 

permanente din străinătate, listele se întocmesc de AEP în format electronic şi sunt puse la 

dispoziţia Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate - se menţionează în 

https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/27/parlament-comisia-speciala-raport-favorabil-proiectului-de-modificare-a-unor-acte-normative-privind-votul-in-strainatate--333071
https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/27/parlament-comisia-speciala-raport-favorabil-proiectului-de-modificare-a-unor-acte-normative-privind-votul-in-strainatate--333071
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articolul 8 al legii, în forma stabilită de parlamentarii comisiei. 

Potrivit preşedintelui comisiei, Dorin Bădulescu, s-au modificat anumite perioade de timp 

pentru a se putea încadra în termenele pentru votul prin corespondenţă. 

Un alt articol modificat (articolul 23) se referă la faptul că numărul membrilor Biroului electoral, 

dacă este insuficient, poate fi suplimentat cu personalul ambasadei sau cu români cu domiciliul 

în străinătate. 

"Preşedintele Biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate, dacă constată că în ziua 

sau preziua votului numărul membrilor Biroului electoral este insuficient, poate suplimenta 

numărul membrilor Biroului din personalul ambasadei sau dintre românii cu domiciliul în 

străinătate, astfel încât să evităm subdimensionarea birourilor secţiilor de votare din 

străinătate, ceea ce mi se pare o idee foarte bună", a arătat Bădulescu. 

Comisia specială a mai decis ca în diaspora votul să se desfăşoare pe parcursul a trei zile - 

vineri, sâmbătă şi duminică. 

"În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. Prin 

excepţie de la prevederile alin. 1, votarea în străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de 

vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 

12,00 şi se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă votarea se deschide la ora 

locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00". 

De asemenea, în diaspora, la ora 21,00, când se închid secţiile, alegătorii care se află la sediul 

secţiei de votare, precum şi cei care stau la rând pot să îşi exercite în continuare dreptul de 

vot. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedintele acestuia, 

verifică la ora 21,00 dacă în afara localului de vot se află alegători care aşteaptă şi stabileşte 

ordinea în care aceştia au acces în sală. 

Parlamentarii au mai adăugat un amendament, potrivit căruia alegătorii aflaţi la rând îşi pot 

exercita dreptul de vot până la maximum ora 23,59. 

Parlamentarii au modificat Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi au adăugat un nou alineat 
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la art. 23, care prevede ca MAE să transmită AEP lista cu informaţiile furnizate de autorităţile 

străine competente privind numărul cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa sau alte 

forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state. 

Comisia a mai adoptat un amendament prin care se stipulează că în relaţiile cu ceilalţi membri 

ai biroului electoral al secţiei de votare, precum şi cu alegătorii şi persoanele acreditate, 

membrul biroului electoral al secţiei de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe 

respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente. 

De asemenea, parlamentarii au mărit cuantumul indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale 

de la 100 de lei la 150 de lei şi au stabilit că listele electronice suplimentare din străinătate sunt 

generate în format electronic în mod automat pe baza datelor înregistrate în sistemul 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV). 

AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady 

Ivaşcu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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ROMÂNII VOR FI NUMĂRAȚI ÎN 2021. REFUZUL DE PARTICIPARE LA RECENSĂMÂNT 

SE SANCȚIONEAZĂ CU AMENDĂ 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/romanii-vor-fi-numarati-in-2021-refuzul-de-participare-la-recensamant-se-

sanctioneaza-cu-amenda-1151561 

 

Proiectul de lege privind recensământul din 2021 a intrat în dezbatere publică. Noul 

recensământ al populaţiei şi locuinţelor ar urma să se desfăşoare între iulie şi noiembrie 

2021. Potrivit proiectului de legetrimis Guvernului de Institutul Național de Statistică, 

cetăţenii români îşi vor putea completa online formularele de recenzare, urmând ca cei 

care nu au făcut acest lucru să fie recenzaţi după modelul clasic, prin interviuri faţă în 

faţă. 

Conform proiectului de lege, „persoanele salariate care se auto-recenzează prin intermediul 

Internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei 

metode”. Recensământul este obligatoriu pentru „persoanele cu cetăţenie română, străină sau 

fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România” şi pentru „persoanele cu cetăţenie română, 

cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni”. 

Refuzul de a participa la recensământ se sancţionează cu amendă contravenţională. 

Programele informatice pentru autorecenzarea online vor fi realizate de Institutul Naţional de 

Statistică şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

Conform proiectului de lege, autorecenzarea se va realiza astfel: 

„Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând 

pe Internet propriul formular individual P, completat deja parțial cu anumite date obţinute prin 

colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, şi să realizeze, după 

caz, următoarele modificări sau completări: 

 să modifice informaţii deja completate în formular prin colectarea indirectă din 

surse administrative care nu corespund cu realitatea; 

 să completeze adresa reşedinţei obişnuite în cazul în care aceasta nu corespunde cu 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/romanii-vor-fi-numarati-in-2021-refuzul-de-participare-la-recensamant-se-sanctioneaza-cu-amenda-1151561
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/romanii-vor-fi-numarati-in-2021-refuzul-de-participare-la-recensamant-se-sanctioneaza-cu-amenda-1151561
http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2019/06/1v5z8g67_ymt4cfqjsdk.pdf?fbclid=IwAR06zMPnJgbryBnrQYb-U9M50QLRZyFXHY6AraI8YOPEon7E8HBI9BDrbAo
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adresa de domiciliu; 

 să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul individual; 

 să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul gospodăriei din care face 

parte dacă acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodăriei; 

 să completeze răspunsurile la toate întrebările referitoare la clădirea în care este 

amplasată locuința, în cazul în care răspunsurile la aceste întrebări nu sunt deja 

completate;” 
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