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1. A fost odată ca niciodată… au fost „101 Basme Românești”, un volum de basme create la 

București și Chișinău 

2. Români să serbăm 101 ani de la Unirea Bucovinei cu Țara mamă! Nordul și sudul Bucovinei 

se reunesc la București (VIDEO) 

3. Românii din Voievodina au sărbătorit Ziua Națională a României 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Eveniment dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Asociația Dacia, din Atena 

5. Concert organizat de românii din Viena cu ocazia Zilei Naționale a României 

6. Ziua Națională a României sărbătorită la Vasto, eveniment dedicat aniversării a 30 de ani de 
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III. ACTUALITATE 

7. Iohannis, asigurări pentru diaspora românească din Marea Britanie: Am purtat discuții cu 
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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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A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ… AU FOST „101 BASME ROMÂNEȘTI”, UN VOLUM DE 

BASME CREATE LA BUCUREȘTI ȘI CHIȘINĂU 

https://www.timpromanesc.ro/a-fost-odata-ca-niciodata-au-fost-101-basme-romanesti-un-volum-de-basme-create-

la-bucuresti-si-chisinau/ 

 

Biblioteca Metropolitană București (BMB) vă invită joi, 28 noiembrie, de la ora 18:00, la Sala 

Mică a Palatului Național al Copiilor, la lansarea volumului „101 Basme Românești”, basme 

născute din imaginația extraordinară a copiilor care nu au uitat de bibliotecă nici în vacanță. 

„101 basme românești” este un proiect dedicat preadolescenților, mai exact, imaginației și 

creativității lor. În atenta coordonare a bibliotecarilor, basmele au fost scrise pe durata vacanței 

de vară în cadrul atelierelor de scriere și ilustrare creativă, derulate la Biblioteca Metropolitană 

Bucureşti și, în paralel, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău. 

Cele două rețele de biblioteci publice au demonstrat că distanța nu este un obstacol, că viitorul 

se construiește azi, acum, și că pot contribui la „șlefuirea” generației de mâine. Așa a luat 

naștere proiectul „101 basme românești”, menit să dea aripi micilor scriitori și să le 

reamintească de valori și modele. Totodată, aceste basme aduc un frumos omagiu celor 101 

ani împliniți de la Marea Unire. 

Volumul „101 basme românești”, tipărit sub egida Editurii Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, 

va fi lansat și la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău, în data de 30 noiembrie 

2019 și în prezența delegației BMB, formată din Ramona Ioana Mezei, Director general al 

BMB, Florentina Dobrogeanu – Ipsilante, Director de specialitate al BMB și Teatrul de păpuși 

„Licurici” al BMB. 

Basmele create la București și Chișinău sunt sursa de inspirație a două scurte piese cu care 

Teatrul de păpuși „Licurici” alege să-i încânte pe spectatori. 

În prezența bibliotecarilor, a conducerii BMB, a însoțitorilor și invitaților, copiilor le vor fi 

înmânate primele exemplare tipărite ale volumului, precum și o diplomă care le atestă calitatea 

de mic scriitor. 

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci, aflată sub patronajul Primăriei 

https://www.timpromanesc.ro/a-fost-odata-ca-niciodata-au-fost-101-basme-romanesti-un-volum-de-basme-create-la-bucuresti-si-chisinau/
https://www.timpromanesc.ro/a-fost-odata-ca-niciodata-au-fost-101-basme-romanesti-un-volum-de-basme-create-la-bucuresti-si-chisinau/
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Municipiului București publice, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul 

gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la 

dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie 

activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNI SĂ SERBĂM 101 ANI DE LA UNIREA BUCOVINEI CU ȚARA MAMĂ! NORDUL ȘI 

SUDUL BUCOVINEI SE REUNESC LA BUCUREȘTI (VIDEO) 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31926-2019-11-28-11-24-41.html 

 

În urmă cu 101 de ani, la data 28 noiembrie 1918, a avut loc proclamarea unirii Bucovinei cu 

România, moment istoric important în făurirea statului naţional unitar român, alături de unirea 

anterioară Basarabiei - la 27 Martie - şi de unirea ulterioară a Transilvaniei, la 1 Decembrie 

1918. 

 

Pentru a realiza unirea Bucovinei cu România, la data de 27 octombrie 1918, mişcarea 

naţională a românilor bucovineni a organizat la Cernăuţi o mare adunare politică „în scopul de 

a se proclama Constituanta şi de a alege un Consiliu Naţional, ca organ reprezentativ al 

românilor bucovineni". Consiliul Naţional a fost format din 50 de membri, majoritatea români, 

preşedintele acestui consiliu fiind ales Iancu Flondor, un mare patriot din zona Bucovinei. 

Acest Consiliu Naţional a condus practic Bucovina timp de o lună de zile până când s-a unit cu 

România. Cu ocazia declaraţiei de unire a Bucovinei cu Regatul României, ce a fost citită de 

Iancu Flondor, au avut loc tot felul de manifestări cultural – patriotice, care mai de care mai 

deosebite. „Declaraţia a fost primită cu unanimitate şi aclamată delirant de întreaga adunare, 

stând în picioare şi bătând din palme aproape zece minute. Nu era ochi care să nu fie copleşit 

de lacrimi, drept urmare a marii însufleţiri care domnea spiritele prezenţilor", a arătat profesorul 

Constantin Marinescu. 

 

La data de 12 noiembrie 1918, a avut loc cea de-a doua şedinţă a Consiliului Naţioal din 

Bucovina, ocazie cu care s-a înfiinţat guvernul condus de Iancu Flondor, din care mai făceau 

parte şi 11 secretari de stat. După această şedinţă, Consiliul Naţional a devenit autoritatea 

unică peste întreg teritoriul Bucovinei. În ziua de 25 noiembrie 1918, Consiliul Naţional s-a 

adunat din nou, de această dată discutându-se despre părerea minorităţilor (polonezi, germani 

şi evrei) în legătură cu unirea Bucovinei cu Regatul Bucovinei. Marea lor majoritatea au fost de 

acord cu unirea, însă au dorit în schimb ca învăţământul să se poată dezvolta liber în 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31926-2019-11-28-11-24-41.html
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Bucovina. După această nouă întâlnire a urmat alegerea delegaţilor, ţinându-se cont de 

ponderea fiecărei naţionalităţi. Astfel, au fost aleşi 74 de delegaţi români, 13 ruteni, şapte 

germani şi şase polonezi. În afara acestor delegaţi, în ziua de 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi 

s-au deplasat mii de bucovineni ce au dorit să fie prezenţi la evenimentul istoric ce a marcat 

unirea Bucovinei cu România. În procesul – verbal al Congresului general al Bucovinei au fost 

menţionate următoarele observaţii ce au stat la baza unirii Bucovinei cu România, după cum 

se arată în Arhivele Statului Bucureşti: „La fundarea Principatelor Române, Bucovina care 

cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în 

jurul ei s-a închegat ca stat; În cuprinsul hotarelor acestei ţări se găsesc vechiul scaun de 

domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa precum şi multe 

alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; În 1774, prin vicleşug, Bucovina a fost 

smulsă din trupul Moldovei cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor; 144 de ani poporul 

bucovinean a îndurat suferinţele unei cârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naţionale". 

 

Tot la data de 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a anunţat puterile Antantei 

că locuitorii acestui teritoriu au decis să revină la vechile hotare, respectiv la Regatul 

României, „în virtutatea drepturilor popoarelor de a-şi hotărî singure soarta". Delegaţia 

Bucovinei a ajuns la Iaşi în ziua în care regele Ferdinand, împreună cu guvernul şi celelalte 

autorităţi ale statului au plecat la Bucureşti, după ce au fost nevoiţi să se refugieze din cauza 

ocupării capitalei de către armata germano – austro – ungare. Bucovinenii s-au alăturat regelui 

Ferdinand şi au luat parte la revenirea triumfală a acestuia în capitala ţării întregite. 

 

01_festivalul_bucovinei 

La 101 ani de la Unirea Bucovinei cu România, Bucureștiul va fi gazda celui mai amplu 

eveniment dedicat acestei sărbători. Festivalul Bucovinei va reuni peste 300 de artiști din 

nordul și sudul Bucovinei, ansambluri populare, profesori de limbă română, primari și lideri de 

asociații ale românilor din regiunea Cernăuți, tineri din școlile românești care dispar de la an la 

an, jurnaliști și meșteșugari. Evenimentul se va desfășura pe 29 și 30 noiembrie, în Piața 

George Enescu, lângă Ateneul Român. 
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Participanții se vor putea delecta cu o paradă a portului popular românesc, cu spectacole de 

muzică și dansuri tradiționale, Balul Bucovinei, manifestații legate de situația învățământului 

românesc din Ucraina, cu o prezentare de produse tradiționale și bucate alese, dar și cu multe 

alte surprize. 

 

Evenimentul va debuta vineri, de la ora 14:00, cu parada portului popular, pe traseul Piata 

George Enescu-Calea Victoriei – Str. Edgar Quinet – Universitate (la fântână)- str. Nicolae 

Bălcescu-Bd. Magheru-Piata Amzei–Calea Victoriei-Piața George Enescu. Parada la care vor 

fi prezente toate ansamblurile populare va fi deschisă de 4 buciumași și o toacă. 

 

Pe parcursul festivalului, bucureștenii vor avea prilejul să se familiarizeze cu aspecte legate de 

valorile spirituale, culturale și tradiționale ale românilor din nordul, dar și din sudul Bucovinei. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=sUSXbT8e6Ok&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNII DIN VOIEVODINA AU SĂRBĂTORIT ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31894-2019-11-26-09-40-09.html 

 

În preajma zilei de 1 Decembrie, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, 

cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a organizat un spectacol cu conotație 

istorică în cinstea Zilei Naționale a României, marcată prin imagini, muzică și cuvinte. 

Spectacolul a avut loc în sala de Muzică și Congrese a Centrului „Millennium" din Vârșeț, plină 

până la refuz, scrie Mariana STRATULAT, preluată de Romanian Global News. 

 

01_romanii_din_voivodina_zr_2 

În inaugurarea evenimentului, actrița Otilia Pescariu a rostit versurile poeziei „Ce-ți doresc eu 

ție, dulce Românie", iar corul C.N.M.N.R.S., dirijat de prof. Leri Mengher, a intonat imnul 

Serbiei și pe cel al României. Prin lumea folclorului românesc ne-au condus crainicele Monica 

Boldovină Bugle în limba română și Tamara Toskić în limba sârbă, după un scenariu realizat 

de lect. univ. dr. Brândușa Juică (coordonator de proiect: Daniela Radu). 

 

Primarul orașului Vârșeț, Dragana Mitrović, și-a exprimat bucuria pentru faptul că Vârșețul are 

ocazia să fie gazdele prestigiosului eveniment organizat de Consiliul Național Român: „După 

ce anul trecut am marcat împreună marea sărbătoare de 100 de ani de la Unirea României, 

sediul C.N.M.N.R.S. a fost reîntors în centrul spiritual, cultural, educațional și religios al 

românilor de pe aceste meleaguri, la Vârșeț. Autoguvernarea locală își va da aportul și în 

continuare la păstrarea relațiilor multietnice, pentru că multiculturalitatea este țesută în tradiția 

orașului nostru". 

 

Consulul general al României la Vârșeț Gheorghe Dinu a menționat că acest spectacol este o 

adevărată surpriză pentru el: „Vreau să-i felicit în mod deosebit pe organizatori. Sunteți 

cetățeni loiali ai acestei țări, dar vă păstrați identitatea etnică. Mă bucur în mod aparte că văd 

la această manifestare sala plină, neîncăpătoare..." 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31894-2019-11-26-09-40-09.html
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Cu alese cuvinte s-a adresat președintele C.N.M.N.R.S. Daniel Magdu, din al cărui discurs 

desprindem următoarele: „Împreună cu toți cetățenii Serbiei, la bine și la rău, încercăm să 

clădim un viitor mai bun pentru copiii noștri, aspirând cu toții la unire, în uniunea țărilor și 

popoarelor europene. Orice mare proiect începe cu pași mărunți, care pornesc de la noi 

înșine. Mă bucură faptul că acești pași mărunți au dus la mari realizări". 

 

La eveniment a fost prezentă și Danijela Lončar, prefectul Banatului de Sud. 

 

Programul cultural-artistic a fost o trăire aparte. Ne-am delectăm alături de corul C.N.M.N.R.S., 

care a prezentat un florilegiu de piese corale; Orchestra de Muzică Populară a Românilor din 

Voivodina, dirijată de mr. Roman Bugar, în care s-au reunit un număr considerabil de artiști 

români; actorii Monica Boldovină Bugle, Otilia Pescariu, Maribel Popa și dr. Marius Savu, care 

au prezentat un recital de poezie românească; soliști vocali și instrumentiști, de la tinere 

speranțe, la nume sonore ale muzicii românești: Andrei Tăpălagă (clarinet), Leonid Ardelean 

(acordeon), Alina Cojocară (voce), Darko Neda (acordeon), Lazăr Novac (voce), Sorin Jivcu 

(clarinet), Stana Stepănescu (voce) și Bojidar Ciobotin (acordeon), aceștia completând 

atmosfera de sărbătoare. 

 

Portul popular rămâne un izvor nesecat de valori autentice a căror promovare contribuie la 

menţinerea identităţii poporului român. Pornind în această ordine de idei, asociațiile femeilor 

„Mâini harnice bănățene" din Petrovasâla, „Bunicuțele" din Uzdin, „Brakos" din Alibunar, „Pro 

Art" din Nicolinț, „Boboacele" din Satu Nou, „La gură de ogășăl" din Mesici, Secția de 

păstrarea a obiceiurilor din Sărcia și Societatea Cultural-Artistică „Lumina" din Iancaid, au 

organizat o expoziție de port popular și obiecte tradiționale care ne-a încântat prin diversitate, 

frumuseţe și măiestrie. 

 

Sensibilitatea, originalitatea, dăruirea și dragostea de neam sunt doar unele dintre atributele 

pe care le putem acorda acestui spectacol deosebit, care s-a bucurat de ropote de aplauze ale 

numerosului public spectator și nu a lăsat pe nimeni indiferent. 



 

                  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, 

 

10 

Ne alăturăm și noi urărilor prin care s-a încheiat acest spectacol: „La mulți ani, România! La 

mulți ani români, oriunde v-ați afla". 

 

Fotografii: Aleksandar PUTNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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EVENIMENT DEDICAT ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA 

DACIA, DIN ATENA 

https://www.timpromanesc.ro/eveniment-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei-organizat-de-asociatia-dacia-din-

atena/ 

 

Duminică, 1 Decembrie 2019, ora 11.30, Asociația Interculturală Româno-Elenă DACIA din 

Atena îi invită pe românii din Grecia la Centru Cultural al Primăriei din Atena (ATHINODOROU 

61, PETRALONA), unde va avea loc a IV-a ediție a spectacolului ”LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”, 

un eveniment dedicat Zilei Naționale a României. Elevii Școlii de Limba Română DACIA 

(proiect care se desfășoară cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni) vor 

prezenta un program compus din cântece patriotice. 

Invitații speciali ai evenimentului sunt soliști de muzică ușoară și populară din România – 

Anuța Arghiroi alături de Ansamblul Folcloric ”Florile Teleormanului” condus de coregraful Ion 

Boboc, Ana-Maria Blejan, Alin Milică, alți interpreți de muzică populară din Vâlcea și Dolj. 

Ansamblurile Folclorice DACIA de copii, tinerii și adulți  vor prezenta o suită de dansuri 

populare românești. 

INTRARE LIBERĂ! – corespondență de la Daniela Popescu, Grecia 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/eveniment-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei-organizat-de-asociatia-dacia-din-atena/
https://www.timpromanesc.ro/eveniment-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei-organizat-de-asociatia-dacia-din-atena/
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CONCERT ORGANIZAT DE ROMÂNII DIN VIENA CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A 

ROMÂNIEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31918-2019-11-28-10-33-19.html 

 

Asociația "Mihai Eminescu" Viena are plăcerea să vă invite la evenimentul cultural, dedicat 

sărbătorii Zilei Naționale a României, sub genericul "Patria mea: România ! O unică țară, un 

talentat popor, un grai minunat", la data de 29.11.2019, ora 19.00 - Haus der Begegnung 

Mariahilf, Königseggasse 10, 1060 Viena. 

 

Cu acest prilej, Formația "Lăutarii" din Chișinău, condusă de maestrul Corneliu Botgros și 

minunății artiști Ion Paladi, Mioara Velicu, Valentin Sanfira și Mihaela Tabura vor oferi un 

recital extraordinar, moderat de îndrăgitul Daniel Buzdugan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ LA VASTO, EVENIMENT DEDICAT 

ANIVERSĂRII A 30 DE ANI DE LA REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN 1989 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31916-2019-11-28-10-22-23.html 

 

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Asociaţia Vocea Românilor din Vasto și Asociația 

Decebal din San Salvo organizează pe 30 noiembrie 2019 un eveniment dedicat aniversării a 

30 de ani de la Revoluția română din 1989. Manifestarea va avea ca invitați pe jurnalistul 

Giuseppe Tagliente și pe mediatorul cultural Daniela Foșalău, care vor face o incursiune în 

istoria recentă a României și vor evoca momente din timpul evenimentelor petrecute în 

decembrie '89, transmite Gazeta Românească, preluat de Romanian Global News. 

 

Un reprezentant al Ambasadei Romaniei din Italia va transmite mesajul E.S. domnul George 

Bologan, ambasadorul României la Roma, și va vorbi despre importanţa pentru români și 

pentru România a zilei de 1 Decembrie 1918, Ziua Marii Uniri, precum și despre consecințele 

Revoluției române din decembrie '89 asupra căderii regimului comunist în Europa. 

 

Momentele artistice vor fi prezentate de către copiii şi profesorii de la Școala Românească din 

Vasto. Manifestarea se bucură de Patronajul Primăriei oraşului Vasto, al Primăriei orașului San 

Salvo și al Ambasadei României în Italia. 
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Vor fi prezenţi primarii oraşelor Vasto și San Salvo, Francesco Menna și Tiziana Magnacca, 

membri ai Consiliului Local Vasto şi San Salvo, precum și alte asociaţii românești și italiene din 

Regiunea Abruzzo. 

 

"Vă aşteptăm cu drag la Vasto, pe 30 noiembrie, orele 18.00, la Sala Pinacoteca – Palatul 

D'Avalos, Piazza L.V.Pudente, pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României", se 

arată în anunțul organizatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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IOHANNIS, ASIGURĂRI PENTRU DIASPORA ROMÂNEASCĂ DIN MAREA BRITANIE: AM 

PURTAT DISCUȚII CU DOAMNA MAY 

https://www.stiripesurse.ro/iohannis-asigurari-pentru-diaspora-romaneasca-din-marea-britanie-am-purtat-discutii-

cu-doamna-

may_1407380.html?fbclid=IwAR1sZxDn8MZVcLcxzYWGeVLTDzpceb0XHYxt1uOUkUxain0aY1zmtuqGyeM 

 

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că drepturile românilor din Marea Britanie vor fi protejate în 

cazul unui Brexit cu acord sau fără. Președintele a mai afirmat că din discuțiile pe care le-a 

avut cu ultimii doi prim-miniștrii britanici reiese că se dorește protejarea drepturilor bilateral, 

conform Mediafax. 

 

 

 

"Suntem de părere că de departe cea mai bună variantă este un Brexit cu acord și am văzut în 

ultimele luni o tendință de acceptare a acestei abordări și în partea cealaltă a Marii Britanii. 

Însă, acolo sunt alegeri pe 12 decembrie.În seara de 12 seara de consiliu com știi primele 

rezultate estimative și ne vom da seama cum vor evolua lucrurile. Eu cred în continuare, că va 

prevala înțelepciunea politică și Brexit-ul se va produce la sfârșitul lui ianuarie cu un acord. 

Niciun român nu trebuie să aibă emoții în ce privește statutul pe care îl va avea după Brexit. 

Drepturile la muncă, a asigurări sociale, pensii și așa mai departe sunt foarte bine protejate", a 

declarat Klaus Iohannis, miercuri, după întâlnirea cu președintele ales al Consiliului European 

Charles Michel. 

Președintele Iohannis a mai spus că românii din Marea Britanie nu vor fi afectați de ieșirea 

Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord, fiind de părere că se poate ajunge la una 

https://www.stiripesurse.ro/iohannis-asigurari-pentru-diaspora-romaneasca-din-marea-britanie-am-purtat-discutii-cu-doamna-may_1407380.html?fbclid=IwAR1sZxDn8MZVcLcxzYWGeVLTDzpceb0XHYxt1uOUkUxain0aY1zmtuqGyeM
https://www.stiripesurse.ro/iohannis-asigurari-pentru-diaspora-romaneasca-din-marea-britanie-am-purtat-discutii-cu-doamna-may_1407380.html?fbclid=IwAR1sZxDn8MZVcLcxzYWGeVLTDzpceb0XHYxt1uOUkUxain0aY1zmtuqGyeM
https://www.stiripesurse.ro/iohannis-asigurari-pentru-diaspora-romaneasca-din-marea-britanie-am-purtat-discutii-cu-doamna-may_1407380.html?fbclid=IwAR1sZxDn8MZVcLcxzYWGeVLTDzpceb0XHYxt1uOUkUxain0aY1zmtuqGyeM
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cord cooperabil cu Marea Britanie pentru a proteja drepturile românilor care lucrează acolo. 

"În cazul mai puțin probabil, dar nu poate fi exclus,al unui Brexit fără acord vom fi în situația de 

a negocia aceste drepturi într-un cadru bilateral. Și în această situație suntem bine pregătiți. 

Am avut discuții aprofundate, detaliate cu prim-miniștrii britanici și cu doamna May și cu 

actualul prim-ministru și am constatat că există o dorință de protejare a drepturilor 

cetănețenilor în bilateral și în acest context nu am nicio emoție că vom ajunge foarte rapid la 

un acord cooperabil și care îi va proteja pe românii din Marea Britanie. Românii vor fi protejați 

în ambele situații și nu văd niciun motiv de îngrijorare. Repet ca prefer un bredix cu acord dar 

noi România suntem pregătiți și de a doua varianta", a mai spus Iohannis. 

Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europenă pe 31 ianuarie 2020 dacă premierul 

Boris Johnson va obține majoritatea în urma alegerilor de luna viitoare, astfel încât să poată să 

obțină ratificarea în Parlament a Acordului său cu Blocul comunitar. 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

 

În data de 27 noiembrie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării din Senatul României, au fost dezbătute L556/2019 - Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare și pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 

modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare şi L561/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea 

și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. 

 

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

cu majoritate de voturi să adopte avize favorabile pentru ambele propuneri legislative. 

 

 


