
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 

27 - 31 mai 2019 
COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE 
ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

                                                                      

 



 

                   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, 

 

1 

CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Ziua Românilor de Pretutindeni la Comrat 

2. Ziua Românilor de Pretutindeni în Voievodina 

3. Ziua Românilor de Pretutindeni a fost sărbătorită şi la Corcea, în Albania 

4. La Negotin, în Timocul sârbesc, s-a sărbătorit Ziua Românilor de Pretutindeni 

5. Românii din Timocul bulgăresc vor sărbători Ziua Românilor de Pretutindeni la Vidin 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

6. Prezenţă românească la Festivalul Culturii din Arcore (Italia) 

7. Episcopul Spaniei şi Portugaliei a oficiat prima liturghie în parohia românească din El Ejido 

8. Românii iau cu asalt landul Hessen, date oficiale: Comunitatea din UE cu cea mai mare 

creştere a numărului de nou-sosiţi 

 

III. ACTUALITATE 

9. Mesajul ministrului interimar Ştefan Radu Oprea cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni 

10. MRP organizează dezbatere publică privind proiectul de Hotărâre de Guvern pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 

11. Cod roşu de vreme rea în Italia 

12. Secretarul de Stat în MRP, Victor Alexeev: Ministerul Românilor de Pretutindeni va oferi 

carte verde celor care încă nu au obţinut cetăţenia română 

 

 

 



 

                   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, 

 

2 

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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ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA COMRAT 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-la-comrat/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindei a derulat proiectul „Ziua 

Românilor de Pretutindeni la Comrat”, în regiunea Găgăuzia din Repubica Moldova,  în data 

de 24 mai 2019. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” din Comrat şi cu sprijinul  Lectoratului de Limba Română de la Universitatea de 

Stat din Comrat. 

 

Evenimentul a început la ora 12.00, la Centrul de Informare al României găzduit de 

Universitatea de Stat din Comrat. Aici a fost organizată o dezbatere unde s-au susţinut 

prelegeri despre conservarea şi promovarea valorilor culturale şi păstrarea identităţii româneşti 

în regiunea găgăuză. Doamna prof. Svetlana Stoinov, directorul Liceului Teoretic „Mihai 

Eminescu” a făcut un ”Arc peste timp” vorbind despre istoria liceului românesc din Comrat. 

Prof. dr. Carmen Dimitriu a susţinut o prelegere despre ”Limba română în comunitatea 

găgăuză”. ”Găgăuzia în timpul României Mari” a fost tema prelegerii suţinute de profesorul 

Bejan Ştefan de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Iar profesorul Gardinand Grigore,  de la 

Liceul Dimitrie Mavrodi din Comrat a susţinut o prelegere cu un titlu sugestiv şi emoţionant, 

preluat din versurile poetului Alexei Mateevici: ” Înviaţi-vă, dar, graiul!”. 

 

După ora 13.00 directorul Svetlana Stoinov a deschis portile Liceului Teoretic ”Mihai 

Eminescu, singurul liceu cu predare în limba română din regiune, primind oaspeţii tradiţional, 

cu pâine şi sare. Elevii şi profesorii liceului au demonstrat încă o dată talentul de a pregăti un 

program artistic impresionant. Ziua Românilor de Pretutindeni s-a serbat aici prin recital de 

poezii, dans si interpretare corală pe muzică românească, în straie româneşti. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-la-comrat/
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Acţiunea şi-a propus să contribuie la păstrarea şi promovarea identităţii culturale, etnice şi 

lingvistice a românilor din regiunea găgăuză, a Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN VOIEVODINA 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-in-voievodina/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindei, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de pretutindeni va derula proiectul „Ziua Românilor de Pretutindeni 

în Voievodina”, la  Satu Nou, în Serbia,  în 25 mai 2019. Proiectul se va implementa în 

parteneriat cu Comunitatea Românilor din Serbia (C.R.S.) şi cu sprijinul  Consulatul General al 

României la Vârşeţ. 

 

Evenimentul va începe la ora 18:00  printr-o conferinţă ce se va desfăşura în sala Şcolii 

Generale ”Zarko Zrenjanin”din Satu Nou. Se vor susţine prelegeri pe teme care abordează 

viaţa românilor din Serbia în diferite perioade istorice, plecând de la general la particular – 

regional, până la local. Începând cu ora 20:00 va debuta etapa cultural-artistică al 

evenimentului, şi va consta în susţinerea unui program variat al trupei folclorice din localitatea 

mai sus menţionată.  De la ora 21.30 este organizat un cocktail pentru oaspeţi şi participanţi. 

La eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi ai mediului asociativ, ai adminstraţiei locale, 

profesori, preoţi, oameni preocupaţi de cultură şi învăţământ. 

 

Acţiunea îşi propune să contribuie la păstrarea şi promovarea identităţii culturale, etnice şi 

lingvistice a românilor din Voievodina. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-in-voievodina/
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ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI A FOST SĂRBĂTORITĂ ŞI LA CORCEA, ÎN 

ALBANIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30511-2019-05-28-09-16-55.html 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindei, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de pretutindenia derulat proiectul „Ziua Românilor de Pretutindeni 

la Corcea", la Corcea, în Albania, în data de 26 mai 2019. Proiectul a fost implementat în 

parteneriat cu Societatea Culturală "Aromânii din Albania" şi cu sprijinul Consulatului Onorific 

al României în Albania, se arată într-un comunicat de presă al IEH, preluat de Romanian 

Global News. 

 

Evenimentula început la ora 09:00, la Biserica Aromână„Sf. Sotir"(sau "Schimbarea la Faţă") 

din Corcea. Aici invitaţii au participat la Sfânta Liturghie. Slujba religioasă a fost urmată de o 

conferinţă în sala Bisericii Aromâne. Cuvântul de deschidere a fost ţinut de preşedintele 

Societăţii Aromânilor din Albania, domnul Enkeleid Çollaku. 

 

Prelegerile susţinute de Stoica Daniela Carmen, Koca Vilma şi Melonashi Arben au abordat 

aspecte ale comunităţii aromânilor din Albania, despre istoria aromânilor din regiune, despre 

dialectul aromân şi păstrarea lui, dar şi despre obiceiurile la aromâni. 

 

Momentul artistic al zilei a fost asigurat de un grup artistic din orasul Diviaka, dirijat de doamna 

Vanka Kruti. 

 

După conferinţă, participanţii la eveniment au fost invitaţi la un cocktail în sala principală a 

bisericii „Sf. Sotir". Au fost prezenţi Excelenţa Sa ambasadorul Romaniei la Tirana, domnul 

Mircea Perpelea, preşedintele Asociaţiei Culturale Aromâni din Albania- Enkeleid Collaku, 

secretarul general al acesteia- Iosif Kruti, foarte mulţi reprezentanţi ai asociaţiei din diferite 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30511-2019-05-28-09-16-55.html
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oraşe ale Albaniei ca: Tirana, Durres, Fier, Berat, dar şi simpatizanţi ai comunităţii românilor 

din Albania 

 

Acţiunea şi-a propus să contribuie la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale româneşti 

din Albania, prin cultură şi limbă. 

 

Proiectele desfăşurate cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni se încadrează în Programul 

de Cultură, Civilizaţie şi Spiritualitate „Mihai Eminescu", din Planul de activităţi al Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LA NEGOTIN, ÎN TIMOCUL SÂRBESC, S-A SĂRBĂTORIT ZIUA ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindei, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de pretutindeni a derulat proiectul „Ziua Românilor de Pretutindeni 

la Negotin”, la Negotin în Serbia,  în data de 26 mai 2019. Proiectul a fost implementat în 

parteneriat cu Asociaţia  pentru  Cultura Românilor-Vlahilor  din Serbia „Ariadnae Filum“. 

Aici,credincioşii Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de Răsărit au participat la sărbatoarea 

Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul bisericii din Negotin. Sfânta Liturghie a fost 

săvârşită de către Preacucernicul Părinte Boian Aleksandrović, Protopop  al Daciei Ripensis şi 

Vicar al Timocului  împreună cu un sobor de preoţi. A participat şi o delegaţie a Mânăstirii 

Sfânta Ana din Orşova, condusă de Maica Stareţă Iustina Popovici.  

După terminarea slujbei a urmat un program cultural artistic susţinut de artişti din România şi 

zona Văii Timocului. Nicoleta Iancu şi Mellora Ploştinaru au interpretat pricesne româneşti, 

urmate de solistele  vocale Iela Marianovici din Bor şi Miliţa Neşici din Negotin, soliştii 

instrumentali Voia Şurchici şi Nicola Nicolici din Negotin, precum şi tânărul artist Milan Nikolici 

din Cobişniţa. La eveniment au fost prezenţi lideri ai comunităţii româneşti din Serbia de 

Răsărit, credincioşi şi invitaţi din România. 

Acţiunea şi-a propus să contribuie la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale româneşti 

din Nord-Estul Serbiei, prin spiritualitate, cultură şi limbă. 

Proiectele desfăşurate cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni se încadrează în Programul 

de Cultură, Civilizaţie şi Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activităţi al Institutului 

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

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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ROMÂNII DIN TIMOCUL BULGĂRESC VOR SĂRBĂTORI ZIUA ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI LA VIDIN 

 

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

Ministerului pentru Românii de pretutindeni va derula proiectul „Ziua Românilor de Pretutindeni 

la Vidin”, la  Vidin, în Bulgaria,  în 01 iunie 2019. Proiectul se va implementa în parteneriat cu 

„AVE” – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, la eveniment participând şi un reprezentant al 

Ambasadei României în Republica Bulgaria. 

Evenimentul va debuta la ora 10.00, la restaurantul Ponti din Vidin. Aici se va desfăşura 

conferinţa cu titlul „Promovarea şi păstrarea limbii române în Bulgaria la clasele pilot cu 

predare în limba română”. Vor lua cuvântul profesori din România şi Bulgaria, care vor 

evidenţia rolul şi importanţa limbii române pentru comunitatea românească din Bulgaria.  

Ziua Românilor de Pretutindeni se va încheia cu un recital de poezii, cântece şi dansuri 

populare susţinute de copiii de la clasele pilot de limbă cultură şi spiritualitate românească.  

Acţiunea îşi propune să contribuie la păstrarea şi promovarea identităţii culturale, etnice şi 

lingvistice a comunităţii istorice româneşti din Bulgaria. 

Proiectele desfăşurate cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni se încadrează în Programul 

de Cultură, Civilizaţie şi Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activităţi al Institutului 

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

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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PREZENŢĂ ROMÂNEASCĂ LA FESTIVALUL CULTURII DIN ARCORE (ITALIA) 

https://www.timpromanesc.ro/prezenta-romaneasca-la-festivalul-culturii-din-arcore-italia/ 

 

Una dintre manifestările culturale care tind să devină un bilet de vizită nu doar pentru oraşul 

Arcore, cât şi pentru toată provincia Monza Brianza este Festivalul Culturii, ajuns la cea de a 

cincea ediţie, o ediţie care se desfăşoară în perioada 24 mai-16 iunie 2019 şi reuneşte o serie 

de manifestări culturale, artistice şi muzicale, concerte, expoziţii de pictură, la care vor 

participa importante personalităţi din Lombardia. 

 

“In jurul lui Leonardo” este tema actualei ediţii care va fi dedicată celor 500 de ani de la 

moartea marelui artist Leonardo da Vinci. 

 

Toate manifestările din acest an se vor desfăsura în cadrul prestigioasei Villa Borromeo 

D”Adda, restaurată şi redeschisă publicului larg în 2018. Vila este unul dintre cele mai vechi 

edificii din zonă, construită începând cu secol XVIII, aparţinând familiei milaneze D’Adda, între 

care unul dintre moştenitori, Borromeo D’Adda, a dat şi numele acestei vechi vile italiene. 

 

Între invitaţii festivalului se înscriu scriitori, poeţi, artişti italieni. Festivalul începe vineri 24 mai 

2019, cu un concert al celebrului muzician Vincenzo Zitello. 

 

În acest cadru de prestigiu sâmbătă, 25 mai ora 21.00, va fi dedicat un spaţiu si prezentării 

României, cunoaşterii patrimoniului ei cultural şi mai ales legăturilor culturale între România şi 

Italia în decursul timpului. Vor interveni: Alberto Moioli, personalitate artistică şi preşedinte al 

Festivalului Culturii; consul Iulia Adriana Cupsa Kiseleff, Consulatul General al României din 

Milano. Violeta Popescu din partea Centrului Cultural Italo Român din Milano va prezenta 

comunicarea: “România. Punte între Orient şi Occident”, cultura română între Occidentul latin 

şi Orientul bizantin, cu aspecte privind legăturile culturale italo-române în decursul secolelor. 

https://www.timpromanesc.ro/prezenta-romaneasca-la-festivalul-culturii-din-arcore-italia/
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Tot în cadrul seratei vor fi expuse publicului proiectele editoriale Rediviva (www.rediviva.it), 

prima casă de editură românească din Italia, fondată în anul 2012, o iniţiativă care se doreşte 

o punte de legătură între cele două ţări, prin publicarea unor autori români în traducere 

italiană. Volume de istorie, memorialistică, precum şi autori italieni şi străini. Vor fi susţinute 

lecturi din mai multe volume publicate în coleţiile editurii: Quaderni romeni, Culture e Civiltà, 

Memorie, Ti racconto il mondo, Rosa dei venti, de Teodora Nacu şi Doina Strulea, studente la 

Università degli Studi din Milano, membre în cadrul Centrului Cultural Italo Român, care vor îşi 

vor prezenta şi volumele lor de debut literar. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EPISCOPUL SPANIEI ŞI PORTUGALIEI A OFICIAT PRIMA LITURGHIE ÎN PAROHIA 

ROMÂNEASCĂ DIN EL EJIDO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30518-2019-05-29-10-40-37.html 

 

Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei, a oficiat duminică prima Sfântă 

Liturghie la hramul parohiei româneşti „Sfântul Ioan Rusul" din localitatea spaniolă El Ejido. 

 

În contextul sărbătoririi Duminicii Samarinencei. Părintele Episcop le-a vorbit credincioşilor 

români despre semnificaţiile dialogului pe care Mântuitorul l-a purtat cu femeia samarineancă. 

 

Întâlnirea aceasta, a spus ierarhul, „arată de fapt întâlnirea omului păcătos cu Dumnezeu", 

potrivit site-ului oficial al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, preluat de Romanian Global News. 

 

„Omul păcătos are în el şi o căutare, un ascendent înspre Dumnezeu, asta tocmai pentru că 

Dumnezeu nu l-a creat pe om să moară în păcate, ci să fie viu şi să se mântuiască". 

 

 

„Acest lucru se poate realiza numai prin apa cea vie, adică prin ajutorul harului Duhului Sfânt", 

a explicat Preasfinţia Sa. 

El Ejido este un oraş din provincia Almería, Andaluzia, Spania, cu o populaţie de peste 68 000 

locuitori. 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30518-2019-05-29-10-40-37.html


 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

13 

ROMÂNII IAU CU ASALT LANDUL HESSEN, DATE OFICIALE: COMUNITATEA DIN UE 

CU CEA MAI MARE CREŞTERE A NUMĂRULUI DE NOU-SOSIŢI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30495-2019-05-27-06-15-42.html 

 

În jur de 490.000, 45%, dintre persoanele străine care trăiesc în Hessen provin din statele UE 

România, Bulgaria şi Croaţia, ţări cu cea mai creştere în rândul nou-veniţilor. Cetăţenii turci 

reprezintă de departe cel mai mare grup de străini. Durata medie de şedere este de 16 ani, 

transmite www.ziarulromanesc.de, preluat de Romanian Global News. 

 

Conform celor mai recente analize ale Registrului Central al Străinilor (AZR) de la Oficiului 

Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi (BAMF), la sfârşitul anului 2018 în Hessen trăiau 1,09 

milioane de străini. Potrivit Institutului de Statistică din acest land, numărul lor a crescut cu 4 

procente faţă de 2017, adică cu aproximativ 40.500. Mai mult de o persoană străină din cinci 

(227.800) trăia în Frankfurt am Main. 

 

Numărul persoanelor din statele membre ale UE a crescut cu 18.400 faţă de 2017, la 

aproximativ 490.100. Ponderea acestora din totalul populaţiei străine este de 45%. 

 

Numărul cetăţenilor străini din ţările din afara UE a crescut cu 22.100 la 600.400 (55% din 

totalul populaţiei străine). 

 

Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în rândul cetăţenilor români (+ 6.900), bulgari (+ 

3.900) şi croaţi (+ 3.200). 

 

CITIŢI ŞI: «Aici nimeni nu vrea să te angajeze, dacă nu ştii o boabă de germană» 

 

Dintre ţările din afara UE, cele mai însemnate creşteri s-au înregistrat din partea cetăţenilor 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30495-2019-05-27-06-15-42.html
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sirieni (+ 3.400), indieni (+ 1.900) şi sârbi (+1.100). 

 

Cetăţenii turci (156.000) au reprezentat cel mai mare grup din Hessen în Registrul Central al 

Străinilor în 2018, cu o pondere de 14 la sută din populaţia străină, urmaţi de polonezi (81.800) 

şi italieni (74.300), români (67.500), croaţi (54.000), sirieni (50.900), bulgari (43.800) şi afgani 

(36.900). 

 

Defalcat pe continente, 76.400 sau 70 la sută din populaţia străină înregistrată în Hessen e 

venită din Europa (inclusiv Turcia), 216.900 din Asia, 73.200 din Africa şi 31.000 din America. 

Din Australia / Oceania au venit 1.200 de cetăţeni străini. Alte 6.700 de persoane erau apatride 

sau cu cetăţeni incertă. 

 

Peste jumătate dintre străini (563.800 sau 52%) au locuit în Germania timp de cel puţin 8 ani, 

incluzând 368.600 de cetăţeni străini cu o perioadă de rezidenţă de 20 de ani sau mai mult. 

 

Durata medie de şedere este de 16 ani, informează frankfurt-live.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MESAJUL MINISTRULUI INTERIMAR ŞTEFAN RADU OPREA CU OCAZIA ZILEI 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/mesajul-ministrului-interimar-stefan-radu-oprea-cu-ocazia-zilei-romanilor-de-

pretutindeni/ 

 

Ziua Românilor de Pretutindeni este despre ceea ce câştigăm ca ţară, ca naţiune, dar şi 

despre ceea ce pierdem. Este despre dor, despre luptă, despre dorinţa ca cei dragi să aibă o 

viaţă cât mai bună, dar şi despre succes şi valoare. Este despre fiecare român care trăieşte 

departe de ţară, dar şi despre familiile rămase acasă, în România. 

 

Milioane de români joacă un rol important în societăţile şi economiile ţărilor unde s-au stabilit, 

fie că lucrează în construcţii sau agricultură, IT sau cercetare. Mulţi dintre ei sunt antreprenori 

de succes care au creat punţi în comunitatea românească din zonă şi care au capacitatea de a 

sprijini România prin investiţii şi prin lobby. Sunt români de pretutindeni care vor ca succesul 

lor să îi inspire şi să îi sprijine şi pe cei de acasă, din România. 

 

Oricât de departe sunt, românii reuşesc deopotrivă să fie bine integraţi în ţările unde s-au 

stabilit, păstrând, totodată, România în suflet. Reuşesc să îşi păstreze identitatea de limbă, 

spirituală şi culturală şi să ţină aproape de ceilalţi români. Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni va continua să sprijine comunităţile româneşti de pretutindeni prin proiectele 

proprii şi prin finanţările acordate asociaţiilor, organizaţiilor, bisericilor româneşti de peste 

graniţe. 

 

Românii aduc plus valoare în societăţile unde trăiesc, dar sper că tot mai mulţi vor decide să 

să-şi folosească abilităţile şi cunoştinţele în România. Ne aflăm într-o perioadă plină de 

provocări şi de oportunităţi în care avem ocazia să construim împreună pentru ca rolul 

României să devină tot mai important. 

http://www.mprp.gov.ro/web/mesajul-ministrului-interimar-stefan-radu-oprea-cu-ocazia-zilei-romanilor-de-pretutindeni/
http://www.mprp.gov.ro/web/mesajul-ministrului-interimar-stefan-radu-oprea-cu-ocazia-zilei-romanilor-de-pretutindeni/
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Dragi români de pe toate meridianele lumii, fie ca această zi de sărbătoare să ne aducă mai 

aproape unii de alţii. Şi nu uitaţi că România vă aşteaptă acasă! 

La mulţi ani, români de pretutindeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MRP ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE 

GUVERN PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 

857/2013 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-organizeaza-dezbatere-publica-privind-proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-

modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-857-2013/ 

 

La solicitarea Asociaţiei DOMINOCOST, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni organizează miercuri, 29 mai 2019, ora 13, la sediul Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni, din Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, Bucureşti, sala de consiliu, parter, şedinţa 

publică de dezbatere a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. 

 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul şedinţei 

publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta şi în format electronic, 

word, la adresa de email comunicare@mprp.gov.ro, cu specificarea articolului sau articolelor 

din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data 

de 29 mai 2019, ora 10.00; 

 

Modalitatea de înscriere: 

 

– în format electronic la adresa de email: comunicare@mprp.gov.ro până la data de 

29.05.2019, ora 10.00, în limita a 20 de locuri disponibile; 

 

– pentru înscriere sunt necesare: nume şi prenume, seria şi numărul documentului de 

identitate, compania/instituţia, doresc/nu doresc luarea cuvântului; 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-organizeaza-dezbatere-publica-privind-proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-857-2013/
http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-organizeaza-dezbatere-publica-privind-proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-857-2013/
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–    accesul se va face pe baza documentului de identitate, miercuri, 29.05.2019, începând cu 

ora 12.45. 

 

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii. 

 

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute. 

 

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va 

încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu 

referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”. 

 

La dezbaterea publică vor participa: 

 

domnul Victor Alexeev, secretar de stat, 

reprezentanţi ai Direcţiei Juridice Proiecte pentru Comunităţi 

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.mprp.gov.ro, rubrica 

Transparenţă decizională – Consultare publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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COD ROŞU DE VREME REA ÎN ITALIA 

https://www.timpromanesc.ro/cod-rosu-de-vreme-rea-in-italia/ 

 

Serviciul de Protecţie Civilă italian a emis, începând cu 29 mai 2019, cod roşu pentru zona 

centrală de câmpie din regiunea Emilia Romagna, cod portocaliu pentru restul regiunii şi 

pentru sudul regiunii Veneto, precum şi cod galben pentru regiunile Lombardia, Toscana, 

Marche, Umbria şi anumite zone din Lazio, Abruzzo, Basilicata şi Calabria. 

 

MAE avertizează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Italia 

că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, unele regiuni din nordul ţării vor fi 

afectate, în zilele următoare, de precipitaţii intense şi furtuni. 

 

Pentru informaţii actualizate cu privire la starea vremii, se recomandă consultarea site-ului 

Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene şi al Serviciului de Protecţie Civilă. 

 

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

României la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, 

apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din 

Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de permanenţă al misiunii diplomatice a 

României în Italia: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare Trieste: +39 340 8821688; 

Milano: +39 366108 1444; Torino: +39 338 756 8134; Bologna: +39 349 1178220; Bari: +39 

334 604 2299; Catania: +39 320 965 3137. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de 

https://www.timpromanesc.ro/cod-rosu-de-vreme-rea-in-italia/
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internethttp://roma.mae.ro,www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei României în Italia 

(https://www.facebook.com/roma.mae.romania) şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care 

călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” 

(http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SECRETARUL DE STAT ÎN MRP, VICTOR ALEXEEV: MINISTERUL ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI VA OFERI CARTE VERDE CELOR CARE ÎNCĂ NU AU OBŢINUT 

CETĂŢENIA ROMÂNĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30501-2019-05-27-06-42-30.html 

 

Ministerul Românilor de Pretutindeni va oferi carte verde celor care încă nu au obţinut 

cetăţenia română. Declaraţia a fost făcută de Secretarul de Stat de la Ministerul Românilor de 

Pretutindeni, Victor Alexeev, invitat al emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Victor Alexeev susţine că cetăţenia română va putea să fie obţinută nu în doi ani, dar în cinci 

luni, după ce se va mări numărul de angajaţi ai Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. De 

asemenea, Secretarul de Stat de la Ministerul Românilor de Pretutindeni mai spune că cererile 

de cetăţenie sunt foarte mari, iar numărul de angajaţi din instituţie, este insuficient. 

 

De asemenea, Victor Alexeev mai spune că cetăţenii Republicii Moldova vor putea obţine 

carte verde, chiar în momentul în care depun documentele pentru dobândirea cetăţeniei 

române. 

 

„El depune documentele, însă în prima fază i se oferă această carte de român de pretutindeni. 

Această carte va fi exact ca un buletin". 

 

Cartea verde va fi oferită de statul român, cetăţenilor din Republica Moldova care se 

orientează la piaţa de muncă română. „Vor plăti aceleaşi impozite, vor avea aceleaşi drepturi 

ca orice cetăţean român. Numai nu vor avea dreptul de vot până nu le va veni cetăţenia", a 

mai menţionat Secretarul de Stat de la Ministerul Românilor de Pretutindeni. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30501-2019-05-27-06-42-30.html
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Totodată, Alexeev mai subliniază că deţinătorul de „carte de român de pretutindeni nu va avea 

nevoie de permis de şedere pe teritoriul României. El nu va putea să se deplaseze în 

comunitatea europeană. Aceasta este o carte internă a românului doar în ţară. Atât timp cât el 

deţine această carte, nelimitat se află pe teritoriul României şi se angajează în câmpul de 

muncă acolo unde doreşte". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 


