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ROMÂNII DIN CERNĂUŢI AU VESTIT PRIMĂVARA PRIN SĂRBĂTOAREA MĂRŢIŞORULUI 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-cernauti-au-vestit-primavara-prin-sarbatoarea-martisorului 

 

În data de 5 martie 2017 a avut loc tradiționala sărbătoare a primăverii „Mărțișor – 2017” (ediția 

XXII-a). Evenimentul a avut loc în sala Palatului Academic al Universității Bucovinene de 

Medicină din Cernăuți, cu participarea colectivelor artistice din trei țări vecine: Ucraina, 

România și Republica Moldova – informează BucPress. 

Astfel, în scenă au evoluat Corul „Dragoș Vodă” al Societății pentru Cultura Românească 

„Mihai Eminescu” (conducător artistic – Dumitru Caulea), Ansamblul Vocal „Fetele din 

Bucovina”, orchestra din Vicovul de Sus (România), colective artistice din raioanele populate 

de români din regiunea Cernăuți. 

Cu un mesaj de salut și încurajare a urcat în scena Palatului Academic corpul diplomatic al 

Consulatului General al României la Cernăuți, condus de Eleonora Moldovan. Printre oaspeții 

de onoare s-au numărat reprezentanții autorităților locale, care au rostit mesaje de felicitare cu 

prilejul acestei sărbători importante pentru românii din regiunea Cernăuți. 

 

  Sursă foto: BucPress 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-cernauti-au-vestit-primavara-prin-sarbatoarea-martisorului
http://bucpress.eu/cultura/romanii-cernauteni-au-deschis-larg-3757
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”PRIETENII CĂRŢILOR”, LA CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/prietenii-cartilor-la-cernauti 

 

În perioada 3–5 martie 2017, elevi şi cadre didactice de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” 

din Buzău s-au aflat la Cernăuţi, pentru a participa la întâlnirea din cadrul proiectului 

educaţional internaţional „Prietenii Cărţilor”. 

„Delegaţia noastră a fost formată din şapte elevi din clasele a IX-a – a XII-a şi 

cinci profesori: Dna Prof. Director Camelia Voicu (Biologie), Dna Prof. Daniela -

Mihaela Albu (Geografie), Dna Prof. Mariana Ţicleanu (Geografie), Pr. Prof. Dr. 

Romeo Ene (Religie) şi Dna Prof. Nela Wamsiedel – Inspector Adjunct în cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău” a afirmat Romeo Ene, cadru didactic la colegiul 

buzoian. 

Alături de elevii şi profesorii buzoieni s-au aflat și cadre didactice de la Colegiul Naţional 

“Unirea” din Focşani şi Colegiul Naţional ”Emil Botta” din Adjud. De asemenea, la proiect a 

participat şi Gimnaziul nr. 20 din Kiev. 

Potrivit Reporter Buzoian, delegaţiile celor patru unităţi de învăţământ participante au fost 

întâmpinate de profesorii şi elevii Gimnaziului nr. 6 din Cernăuţi – organizatori, cu pâine şi 

sare, semn al ospitalităţii şi bucuriei întâlnirii, iar după o scurtă acomodare, elevii buzoieni, 

colegii lor ucraineni şi elevii români bucovineni au desfăşurat un program artistic în care au 

evocat mărţişorul şi primăvara. Elevii din Buzău au prezentat o şezătoare românească 

tradiţională în cadrul căreia cei şapte elevi au confecţionat mărţişoare, au vorbit ascultătorilor 

despre legenda şi tradiţiile mărţişorului, au cântat şi au dansat, impresionând asistența. 

În cea de a doua zi, participanţii la proiect au vizitat Cetatea Hotin, Gimnaziul şi Grădiniţa din 

Boian, precum şi Centrul de Recreere ”Valea Însorită” (Sonyachina Dolyna). Spre seară, 

delegaţiile au fost primite de Consulul General Eleonora Moldovan, Ionel Ivan – ministru 

consilier, adjunct al şefului de misiune şi consulul Edmond Neagoe, la Consulatul General al 

României în Cernăuţi. 

Duminică, toţi participanţii au vizitat Mănăstirea Bănceni din ţinutul Herţa şi au participat la 

slujba Sfintei Liturghii. În jurul orelor 13.00 toţi cei implicaţi în proiect au participat la cea de-a 

http://www.timpromanesc.ro/prietenii-cartilor-la-cernauti
http://reporterbuzoian.ro/foto-elevi-si-profesori-de-la-colegiul-national-mihai-eminescu-trei-zile-ucraina-cadrul-unui-proiect-international/
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XXII-a ediţie a Festivalului „Mărţişor”, organizat de Societatea pentru cultură românească 

“Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi unde s-au adunat sute de români din Bucovina. Pe 

scena festivalului, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Buzău a fost reprezentat de Alex 

Baciu din clasa a XI-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE CU TRANSMITERE INTERNAŢIONALĂ, UN MIJLOC DE 

APROFUNDARE A CUNOAŞTERII RECIPROCE ÎNTRE ROMÂNI ŞI UCRAINENI 

http://www.timpromanesc.ro/programele-de-televiziune-cu-transmitere-internationala-un-mijloc-de-aprofundare-a-

cunoasterii-reciproce-intre-romani-si-ucraineni 

Importanța aprofundării cunoașterii reciproce dintre români și ucraineni pentru depășirea cu 

succes a provocărilor comune, precum și modalitățile de informare obiectivă a publicului larg, 

inclusiv prin programele de televiziune destinate transmiterii internaționale, au fost discutate 

de Cristian-Leon Ţurcanu, ambasadorul României în Ucraina, cu ocazia întrevederii pe care a 

avut-o cu ministrul Politicii Informaționale a Ucrainei, Iuri Steț. 

Potrivit BucPress., care citează serviciul de presă al Ambasadei României în 

Ucraina, demnitarul ucrainean a realizat o descriere a ministerului pe care îl conduce și a 

principalelor responsabilități și activități ale acestuia,  inclusiv în ceea ce priveşte adoptarea și 

promulgarea Doctrinei privind Securitatea Informațională a Ucrainei. De asemenea, cei doi 

oficiali au discutat pe marginea modalităților de cooperare între cele două state în sfera 

informațională, în mod special în contextul de securitate regională. 

 

 Sursă foto: BucPress 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/programele-de-televiziune-cu-transmitere-internationala-un-mijloc-de-aprofundare-a-cunoasterii-reciproce-intre-romani-si-ucraineni
http://www.timpromanesc.ro/programele-de-televiziune-cu-transmitere-internationala-un-mijloc-de-aprofundare-a-cunoasterii-reciproce-intre-romani-si-ucraineni
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PE CERE VIZE PENTRU AMERICANI, PENTRU CĂ SUA NU RIDICĂ RESTRICŢIILE PENTRU 

ROMÂNI 

http://www.timpromanesc.ro/pe-cere-vize-pentru-americani-pentru-ca-sua-nu-ridica-restrictiile-pentru-romani 

 

Parlamentul European a votat joi o rezoluţie prin care solicită reintroducerea vizelor pentru 

cetăţenii americani care vor să ajungă în statele membre ale Uniunii Europene. 

Europarlamentarii invocă necesitatea aplicării principiului reciprocităţii, motivând că SUA 

continuă să ceară vize pentru cetăţenii din cinci ţări aparţinând blocului comunitar, printre ele şi 

România. 

Documentul a fost elaborat de Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European şi 

prevede ca măsurile legale să fie adoptate de Comisia Europeană în maximum două luni. 

Argumentul este principiul reciprocităţii, care înseamnă că, dacă într-o perioadă de doi ani de 

la momentul în care ia act de existenţa situaţiei de inechitate, o ţară nu trece la eliminarea 

vizelor, e nevoie ca cei de la Comisie să adopte un act prin care, timp de un an, să fie 

suspendat regimul fără vize de care beneficiază cetăţenii statului respectiv. 

Rezoluţia nu este obligatorie, însă europarlamentarii au ameninţat deja de mai multe ori că, 

dacă este nevoie, vor da în judecată Executivul Comunitar. În acest moment, cetăţenii 

americani nu au nevoie de vize pentru a ajunge în UE, însă românii, bulgarii, croaţii, polonezii 

şi ciprioţii au încă nevoie de astfel de documente pentru a avea permisiunea să intre în SUA. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/pe-cere-vize-pentru-americani-pentru-ca-sua-nu-ridica-restrictiile-pentru-romani
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ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE SUNT AŞTEPTAŢI LA ANAF 

http://www.romanul.eu/romanii-din-strainatate-sunt-asteptati-la-anaf/#axzz4ao8l4dCZ 

 

Asigurarea obligatorie de sănătate din România, introdusă de guvernul Ponta în 2015, ne 

urmăreşte acum în diaspora şi mulţi români riscă să ajungă datori la stat. 

Românii care muncesc în străinătate, dar au domiciliul în România, sunt obligaţi să 

demonstreze că beneficiază deja de asigurare de sănătate ca să nu fie nevoiţi să o plătească 

şi pe cea din ţară, pentru servicii medicale pe care oricum nu le solicită. 

Asigurarea obligatorie de sănătate îi afectează pe toți cei care nu sunt contribuabili în 

România așa cum prevede legea 227 din 2015 privind Codul Fiscal. 

După mai bine de un an, Agenția Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a reuşit să 

stabilească un sistem prin care toţi românii, care muncesc în strainătate, vor putea să justifice 

că sunt deja contribuabili şi asiguraţi în alte țări din UE şi, în consecință, nu sunt datori să 

plătească şi în România. 

Ca să nu plătească impozitul de 5,5 % din valoarea salariului minim pe economie, românii 

trebuie să demonstreze acum că sunt asiguraţi pentru servicii de sănătate în ţara în care 

muncesc. 

Procedura este destul de simplă şi constă în prezentarea unor documente la sediul ANAF, dar 

reprezintă o nouă bătaie de cap pentru mulţi români din diaspora. 

Mai mult, dacă românii, care muncesc legal şi contribuie în străinătate, nu prezintă 

documentele solicitate de ANAF pentru exceptarea de la plata constribuţiei ar putea ajunge 

datori la stat. 

„Persoanele fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de 

securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiulu i Economic 

European şi din Confederaţia Elveţiană (sau în statele cu care România are încheiate 

acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi 

maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe 

teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării) NU DATOREAZĂ 

CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU VENITURILE 

http://www.romanul.eu/romanii-din-strainatate-sunt-asteptati-la-anaf/%23axzz4ao8l4dCZ
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REALIZATE, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

– cetăţenii români cu domiciliul în ţară (şi cu rezidenţă în străinătate); […] 

– pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care 

îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat 

aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv 

domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate 

socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate”, se precizează în ordinul 

ANAF CNAS nr. 3697/27.12.2016, privind aprobarea Procedurii de exceptare de la plata 

contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de 

contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România (publicat în Monitorul 

Oficial nr.65/26.01.2017). 

Procedura pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate 

presupune ca persoana care se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute anterior să 

depună la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, „Declaraţia pe propria 

răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” 

(formular 603), însoţită de ORICARE din următoarele documente justificative eliberate de 

instituția de securitate socială a statului în care dețin asigurarea (ÎN SPANIA – INSTITUTUL 

NAȚIONAL DE SECURITATE SOCIALĂ), care atestă faptul că se încadrează în una dintre 

situaţiile prevăzute de lege, cum sunt: 

a) Document portabil A1; 

b) TR/R1 — Formular privind legislaţia aplicabilă; 

c) PM/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă; 

d) MD/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă etc. 

Oricare din documentele justificative menţionate se prezintă în copie şi original. Copia se 

certifică de către organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. 

În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie 

legalizată. 

Sursă: romanul.eu 
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CRUCEA ROŞIE ITALIANĂ MULŢUMEŞTE COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN TOSCANA 

http://www.gazetaromaneasca.com/integrare/voci-din-comunitate/crucea-rosie-italiana-multumeste-comunitatii-

romanesti-din-toscana/ 

 

În urmă cu aproximativ trei luni, mai exact pe data de 27 noiembrie 2016, după cum bine ştiţi 

mulţi dintre voi, comunitatea românescă din Toscana a sărbătorit Ziua Naţională a României în 

Toscana. Evenimentul a fost organizat la nivel instituţional şi a avut ca invitaţi atât oficialităţi 

ale Statului Român de pe teritoriul Italiei, cât şi reprezentanţi oficiali din cadrul Instituţiilor 

Regionale Toscane. 

Motivul acestui spectacol n-a fost doar sărbătoarea în sine. Pe scena Teatrului Aurora din 

Scandicci s-a promovat atât cultura, portul, tradiţia, folclorul, cât şi arta, meşteşugul şi turismul 

românesc. 

Organizatorii acestui eveniment, alături de personalităţi de renume din România, au făcut tot 

posibilul ca pe tot parcursul acestui spectacol, să aducă un crâmpei de plai mioritic şi să facă 

cunoscută adevărată faţă a României, celor care, pentru un motiv sau altul, n-o cunosc 

suficient. 

La acest eveniment, românii i-au avut alături şi pe membrii voluntari ai CRI (Crucea Roşie 

Italiană) care au răspuns prompt invitaţie făcută de către organizatori. Prin prezenţa lor s-a 

demonstrat încă odată că ”fratelanza” italo-română continuă să aibă acelaşi raport de 

umanitate şi ajutor reciproc. 

Profitând de aportul lor, pe tot parcursul spectacolului, organizatorii au făcut un apel către toţi 

participanţii la acel moment, să contribuie cu o sumă (la alegere) sub formă de donaţie, având 

ca scop strângerea de fonduri destinate Crucii Roşii Italiene (Toscana). 

În urma apelului făcut, suma acumulată a permis achiziţionarea unei auto-medicale, drept 

pentru care, membrii voluntari ai Crucii Roşii au ţinut să mulţumească tuturor românilor care au 

făcut posibil ca acest lucru să se întâmple. 

http://www.gazetaromaneasca.com/integrare/voci-din-comunitate/crucea-rosie-italiana-multumeste-comunitatii-romanesti-din-toscana/
http://www.gazetaromaneasca.com/integrare/voci-din-comunitate/crucea-rosie-italiana-multumeste-comunitatii-romanesti-din-toscana/
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Ca români, suntem onoraţi să ştim că ne-am făcut utili şi mai mult de-atât, suntem extrem de 

recunoscători mulţumirilor aduse ştiind că şi Italia la rândul ei, nu de puţine ori a răspuns 

”prezent” prin fapte (şi nu doar), în urma apelurilor făcute de către comunităţile româneşti. 
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Cu acest gest, n-am făcut nimic altceva decât să mulţumim şi noi la rândul nostru, şi să 

demonstrăm că românii sunt parte integrantă în societatea italiană, iar disponibilitatea nostră 

în astfel de cazuri, nu face altceva decât să ne apropie şi mai mult dând dovadă de solidaritate 

şi unitate, doborând orice fel de bariere pe care, fără să vrem, nu de puţine ori le regăsim în 

prejudecăţi, lipsa de încredere în imaginea noastră, şi care, în anumite cazuri, nu ne 

oglindeşte ca naţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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THE SUN: ZECI DE MII DE COPII DIN EUROPA DE EST S-AU ÎNSCRIS LA ŞCOLILE DIN 

ANGLIA ÎN ULTIMII DOI ANI 

http://ziarulromanesc.net/focus/marea-britanie/sun-zeci-de-mii-de-copii-din-europa-de-est-s-au-inscris-la-scolile-

din-anglia-ultimii-doi-ani/ 

Aproximativ 60.000 de copii din Europa de Est au început cursurile şcolilor din Anglia în ultimii 

doi ani, arată tabloidul The Sun. 

Cel mai mare grup este al polonezilor, cu o creştere de 30.000, până la un total de 105.000 de 

elevi între 2014 şi 2016. 

De asemenea, s-a înregistrat o creştere cu 18.000 de copii a căror limbă maternă este 

româna sau lituaniana. 

 

S-a mai constatat, scrie The Sun, că în fiecare zi încep cursurile 150 de copii a căror limbă 

maternă nu este engleza. 

Cifrele reprezintă circa 5% din numărul total al elevilor din şcolile primare şi secundare din 

Anglia, iar suma cheltuită de aceştia anual reprezintă 1% din bugetul şcolilor. 

Potrivit ministrului Educației, Chris McGovern, Marea Britanie reprezintă cel mai bun loc din 

lume pentru imigranţi: „Copiii imigranţilor beneficiază enorm. Ei nu trebuie văzuţi ca o 

problemă, ci ca poveşti de succes”. 

El a mai spus că elevii albi din aşa numita „working-class” nu trebuie uitaţi şi nu trebuie să 

devină o „generaţie uitată”. 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://ziarulromanesc.net/focus/marea-britanie/sun-zeci-de-mii-de-copii-din-europa-de-est-s-au-inscris-la-scolile-din-anglia-ultimii-doi-ani/
http://ziarulromanesc.net/focus/marea-britanie/sun-zeci-de-mii-de-copii-din-europa-de-est-s-au-inscris-la-scolile-din-anglia-ultimii-doi-ani/
https://www.thesun.co.uk/news/3011917/nearly-600000-east-european-kids-started-at-schools-in-england-in-the-last-two-years/
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DACĂ TE MUŢI ÎN GERMANIA, NU ŢI SE TRANSFORMĂ PENSIA ROMÂNEASCĂ ÎN 

PENSIE GERMANĂ 

http://ziarulromanesc.de/focus/daca-te-muti-germania-nu-ti-se-transforma-pensia-romaneasca-pensie-germana/ 

Top 5 legende din Germania: Ce informaţii greşite circula printre români 

Pensia creşte de zece ori? Vin bani de la Finanţe la sfârşitul anului? Este în firea omului să 

facă din ţânţar armăsar, să nu înţeleagă ce i se spune, dar să susţină că a înţeles sau să ia de 

bună orice informaţie lansată de un necunoscut pe internet. Așa au luat naştere zeci de 

poveşti legate de viaţă românilor în Germania. Să clasificăm o parte dintre cele mai cunoscute.  

 

Iată top 5 legende din Germania: 

Dacă te muţi în Germania, ţi se transformă pensia românească în pensie germană 

Asta este o poveste pe care ar dori-o adevărată orice român care ar vrea să îşi aducă părinţii 

pensionari în Germania. Adevărul este însă că pensia românească va fi în continuare plătită 

de statul român, într-un cont german, dacă se cere transferul. Nu va urca vertiginos până la 

nivelul pensiei unui pensionar mediu din Germania. O pensie de 1000 de lei nu va deveni 

peste noapte o pensie de 1500 de euro. 

 

Când pleci din Germania, îţi dă statul banii pe pensie şi asigurare înapoi 

România este o ţară din UE, aşadar, anii în care un român a muncit în Germania se 

contabilizează la vechime, neexistând nicio recuperare. Prestaţiile către asigurarea de 

sănătate au asigurat protecţie lucrătorului român pe perioada contribuţiei, aceşti bani nu se pot 

recupera. Dacă românul din Germania nu a fost niciodată bolnav (argument des folosit), e bine 

că a fost sănătos! Banii plătiţi la asigurare tot nu se recuperează. 

 

La sfârşitul anului vin bani mulţi de la Finanţe 

Anual, în Germania se depun declaraţiile de venit. Asta nu înseamnă automat că va exista o 

recuperare a unei părţi din impozit! În funcţie de perioada lucrată pe an, câştig, impozitul plătit, 

costurile deductibile, se poate constata dacă românul care lucrează în Germania are de 

recuperat din impozit sau nu şi dacă da, la ce valoare. 

http://ziarulromanesc.de/focus/daca-te-muti-germania-nu-ti-se-transforma-pensia-romaneasca-pensie-germana/
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Nu trebuie plătită taxa radio-tv dacă nu ai televizor acasă 

Din cauza acestei afirmaţii total eronate, s-au trezit mulţi români în Germania cu sume de 

câteva sute de euro datorie. Taxa radio-tv este obligatorie. Doar în situaţii deosebite se poate 

obţine scutire de la plata acesteia. 

 

Dacă nu mai lucrezi, se opreşte asigurarea de sănătate 

Nu doar că e greşit, e chiar periculos! Asigurarea de sănătate nu se opreşte pur şi simplu, 

deoarece este obligatorie în Germania. Când plata nu se mai face prin angajator după 

încheierea contractului de muncă, contribuţia se preia legal fie de agenţia de muncă, fie de 

instituţia care acordă ajutor financiar, fie se plăteşte prestaţia de către cel asigurat. Dacă lăsaţi 

baltă asigurarea şi ignoraţi corespondenţa care vine de la casa de asigurări, nu faceţi altceva 

decât să îi forţaţi să vă încadreze la suma maximă lunară de plată. În scurt timp se adună 

datorii de mii, chiar zeci de mii de euro. Apoi aveţi bătăi de cap să rezolvaţi problema. 

Informaţi-vă din surse sigure atunci când nu ştiţi sigur cum trebuie să acţionaţi într-o 

anumită situaţie. Sfaturile auzite de la colegi, vecini sau citite pe internet pot fi 

totalmente false. În ciuda bunelor intenţii! 

 

Claudia I. Weinberg 

Consultant de relocare 

„Servicii pentru Românii din Germania“ 

Frankfurt am Main – Tel: 0162 3399335 

www.servicii-pentru-românii-din-germania.de 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 

http://www.servicii-pentru-romanii-din-germania.de/top-5-legende-din-germania-ce-informatii-gresite-circula-printre-romani/
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“ÎN CĂUTAREA TATĂLUI PIERDUT”, ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT DEDICAT LUI 

BRÂNCUŞI 

http://www.timpromanesc.ro/in-cautarea-tatalui-pierdut-in-cadrul-unui-eveniment-dedicat-lui-brancusi 

 

În data de 9 martie 2017, Institutul Cultural Român de la Varşovia organizează un eveniment 

dedicat lui Constantin Brâncuşi, pentru publicul cracovian, cu titlul Brâncuşi x 100. Între 

avangardă şi naţionalism. Receptarea operelor lui Constantin Brâncuşi. Prezentarea se va 

desfăşura la Arteteka, un nou spaţiu cracovian, aparţinând Bibliotecii Voievodale. 

Evenimentul cuprinde o prelegere despre viaţa şi creaţia sculptorului român, susţinută de 

istoricul de artă polonez Tomasz Ogiński, un fin cunoscător al artei româneşti, în special a 

celei din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, proiecția filmului documentar “În căutarea 

tatălui pierdut”, în regia lui Ionuţ Teianu, şi prezentarea colecţiei de convorbiri purtate de 

scriitorul Romulus Rusan cu douăsprezece persoane care l-au cunoscut pe Brâncuşi, reunite 

sub titlul O discuţie la Masa Tăcerii, publicație realizată recent de ICR Varșovia în varianta 

poloneză. 

Filmul lui Ionuţ Teianu, “În căutarea tatălui pierdut”, are o poveste scurtă şi şocantă: când s-a 

născut John, în 1934, mama sa i-a dat trei nume: John, Constantin şi Brâncuşi. I-a spus că 

tatăl său e faimosul sculptor Constantin Brâncuşi, dar că nu trebuie să spună nimănui acest 

lucru. John a ţinut secretul toată viaţa. Acum, la 78 de ani, începe dificila misiune de a-şi 

regăsi tatăl pierdut. 

Prin realizarea acestui film, Ionuţ Teianu a intenţionat să exploreze omul din spatele artistului 

de geniu. Într-un fel, John a trăit o viaţă întreagă ascuns în umbra tatălui său. Cu toate că a 

locuit ani de zile în cartierul Montparnasse, la mai puţin de un kilometru de atelierul lui 

Brâncuşi, John nu şi-a văzut tatăl decât o singură dată în viaţă, în 1954, când avea 20 de ani. 

O poveste neştiută, spusă cu rară sensibilitate de regizorul român. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/in-cautarea-tatalui-pierdut-in-cadrul-unui-eveniment-dedicat-lui-brancusi
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”CADRE DE MEMORIE” CARE VORBESC DESPRE EXPERIENŢA MIGRANŢILOR ROMÂNI 

ÎN ELVEŢIA 

http://www.timpromanesc.ro/cadre-de-memorie-care-vorbesc-despre-experienta-migrantilor-romani-in-elvetia 

 

În perioada 9-16 martie 2017, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi va prezenta expoziţia 

„Cadre de memorie. Obiecte care (ne) vorbesc” în Elveţia, în cadrul celei de-a V-a ediţii a 

festivalului bienal „4+1 translatar tradurre übersetzen traduire”, festival la care, în acest 

an, România este invitat de onoare. 

Vernisajul expoziţiei are loc în această seară (joi, 9 martie 2017), cu începere de la ora 18.00, 

în prezenţa scriitoarei Dana Grigorcea, în galeria de artă a primăriei oraşului Coire/Chur, 

capitala cantonului trilingv al Grisunilor, în estul Elveţiei. 

Expoziţia are ca punct de plecare obiectul ca revelator al apartenenței noastre culturale şi al 

relaţiei noastre cu lumea, iar lucrările grafice utilizează extrase din mărturiile publicate în patru 

dosare tematice în revista Dacia literară (patru numere consecutive în 2016), sub titlul „Cartea 

migraţiilor. Obiecte în exil”. 24 de autori de origine română au fost invitaţi să răspundă la o 

serie de întrebări despre locul obiectelor „nomade” în viaţa lor, în relaţia cu societatea de 

origine şi cu cea de adopție. 

În fiecare „cadru de memorie” textul şi imaginea îşi răspund pentru a ilustra experiența 

migraţiei, pornind de la obiectele sugerate de mărturiile autorilor participanţi la proiect. 

Expoziţia pune în lumină ruptura temporală care a survenit în 1989 precum şi „pragul” trecut 

individual, în funcție de anul plecării fiecărui autor. În timp ce relatările celor care au emigrat 

înainte de 1989 confirmă din plin ideea de ruptură şi înstrăinare iremediabilă, începând din 

1990 poveştile reflectă progresiv imaginea unei relaţii diferite cu Europa, cu lumea – o lume 

din ce în ce mai accesibilă, în care te poţi mişca firesc şi legitim. 

Autorii plecaţi înainte de 1989, prezentați în expoziţie, sunt: George Banu (Franţa), Rodica 

Binder (Germania), Angela Bratsou (Grecia), Jan Cornelius (Germania), Dinu Flămând 

(Franța), Cătălin Dorian Florescu (Elveţia), Norman Manea (SUA), Andrei Mihăilescu (Elveţia), 

Basarab Nicolescu (Franţa). 

Autorii plecaţi după 1989 sunt: Gabriel Badea-Păun (Franţa), Florin Bican (România/ 

http://www.timpromanesc.ro/cadre-de-memorie-care-vorbesc-despre-experienta-migrantilor-romani-in-elvetia
https://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/evenimente/expozitie-mnlr-iasi-elvetia/
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Germania), Olimpia Bogdan-Verger (Elveția), Anca Fronescu (Olanda), Dana Grigorcea 

(Elveția), Cristina Hermeziu (Franța), Cristina Ion (Franța), Stefania Kenley (Marea Britanie), 

Jozefina Komporaly (Marea Britanie), Gabriela Lupu (Franța), Cătălin Pavel (România), 

Cristina Simion (Germania), Axia Marinescu (Franța), Ovidiu Nimigean (Franța), Irina 

Teodorescu (Franța). 

Proiectul este coordonat de Cristina Hermeziu și Monica Salvan, iar concepţia grafică este 

semnată de Corneliu Grigoriu. Prezentarea expoziției în străinătate a fost posibilă cu sprjinul 

Asociației „Patrimoniu pentru comunitate”, a Ministerului Culturii şi Identităţii Naționale 

și Fundației Pro-Helveţia. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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Plata taxelor în România pentru românii din diaspora. INSTRUCȚIUNI de completare a 

Declarației privind „veniturile realizate din străinătate” 

Aceste instrucțiuni au fost publicate de ANAF și se referă la impozitele aplicate cetățenilor 

români pentru veniturile realizate în străinătate. Ceea ce trebuie de reținut de cei care lucrează 

în străinătate este faptul că : ”Veniturile din activități dependente desfăşurate în 

străinătate  şi plătite de un angajator nerezident NU SUNT IMPOZABILE în România, 

potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, NU SE DECLARĂ ȘI NU SUNT OBIECTUL creditului fiscal 

extern.” Mai precis, toți cei care lucrează cu contracte legale în străinătate, la firme sau 

societăți din țările respective, NU PLĂTESC TAXE ÎN ROMÂNIA.  

Iată cazurile când trebuie completată această declarație: 

Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române: 

1. cu domiciliul în România 

2. persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art.40 

alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a 

desfăşurării unor activități în străinătate, cum ar fi: 

 venituri din profesii libere, 

 venituri din activități comerciale, 

 venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, 

 venituri din cedarea folosinței bunurilor, 

 venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, 

 venituri sub formă  de dividende, 
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 venituri sub formă  de dobânzi, 

 venituri din premii, 

 venituri din jocuri de noroc, 

 venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, 

 câştiguri din transferul titlurilor de valoare, 

 venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută  la 

termen, pe bază de contract  şi alte operațiuni similare, 

 alte venituri din investiții, 

 venituri din pensii, precum  şi 

 alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum  şi 

impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor 

transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca 

Națională a României, din anul de realizare a venitului. 

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii 

statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională  a României, se vor transforma 

astfel: 

a) din moneda statului de sursă într‐o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. 

sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din țara de sursă; 

b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al 

acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului 

respectiv. 
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3. Declarația se depune  şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România  şi 

de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută  la art.40 

alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare, 

care desfăşoară activitate salarială în străinătate într‐un stat cu care România are încheiată  

convenție de evitare a dublei impuneri  şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată  

în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un 

sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă  cheltuială  deductibilă  a unui 

sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz: 

a) în cazul în care, acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în 

străinătate; 

b) în cazul în care, persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă  mai mare 

decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu 

statul în care s‐a desfăşurat activitatea; 

c) în cazul în care, detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada 

prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua 

reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat‐angajator) nu mai există relații 

contractuale generatoare de venituri din salarii. 

3.1. În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât şi în 

străinătate, statului străin revenindu‐i dreptul de impunere potrivit convenției de evitare a dublei 

impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de 

rezidentul român se realizează  de organul fiscal competent din România, la cererea 

contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declarației. În acest caz, declarația 

reprezintă şi cerere de restituire. 

3.2. În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România 

pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul 

în România  şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută  

la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
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ulterioare, depun declarația la organul fiscal competent, însoțită  de următoarele documente 

justificative: 

1. a) documentul menționat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul 

rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți 

de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul 

reținut în România pentru salariul plătit în străinătate; 

2. b) contractul de detaşare; 

3. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz; 

4. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de 

autoritatea competentă  a statului străin, sau orice alt document justificativ privind 

venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea 

competentă din țara în care s‐a obținut venitul, precum şi orice alte documente care pot 

sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care 

dreptul de impunere a revenit statului străin. 

3.3. Veniturile din activități dependente desfăşurate în străinătate  şi plătite de un angajator 

nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal 

extern. 

4.Veniturile se declară  pentru fiecare  țară  ‐  sursă  a veniturilor  şi pentru fiecare categorie de 

venit realizat. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de 

impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în 

funcție de natura acestuia, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

5. Termen de depunere: ‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, 

a anului următor celui de realizare a venitului; ‐  ori de câte ori contribuabilul constată  erori în 

declarația depusă  anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va 
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înscrie “X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop. 

6. Declarația se completează  de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit 

dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură  3 fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, 

toate datele prevăzute de formular,  în două exemplare: ‐ originalul se depune la organul fiscal 

în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal; ‐ copia se păstrează de către 

contribuabil sau de împuternicitul acestuia. 

7. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul 

poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la 

dispoziția contribuabilului. 

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la 

poştă, după caz. 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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PARLAMENTARII CONSERVATORI ÎI CER LUI MAY SĂ GARANTEZE DREPTURILE 

CELOR 3,2 MILIOANE DE CETĂŢENI UE 

http://ziarulromanesc.net/uncategorized/parlamentarii-conservatori-ii-cer-lui-may-sa-garanteze-drepturile-celor-32-

milioane-de-cetateni-ue/ 

Fostul ministru al Educației şi Justiţiei din Guvernul Cameron, Michael Gove, alături de alţi 

conservatori, i-au cerut duminică, 5 martie, premierului Theresa May, să garanteze în mod 

unilateral drepturile a 3,2 milioane de cetăţeni UE care locuiesc şi muncesc în Marea Britanie, 

potrivit The Guardian. 

Gove, unul dintre principalii politicieni conservatori care au lucrat la campania pro-Brexit, a 

spus că May provoacă o mare „anxietate” şi „incertitudine” asupra celor 3,2 milioane de 

cetățeni UE care muncesc din greu în Marea Britanie şi plătesc impozite şi care merită să 

primească o reasigurare cu privire la viitorul lor. 

Într-un raport parlamentar, comisia condusă de Gove a atenționat că cetățenii UE nu trebuie 

folosiți ca „monedă de schimb”, în negocierile pentru Brexit. 

Raportul parlamentarilor conservatori din Camera Comunelor a venit după ce în Camera 

Lorzilor s-a decis, cu 358 de voturi la 256 adoptarea unui amendament la Legea Brexit care 

prevede ca drepturile milioanelor de cetăţeini UE rezidenţi în Regatul Unit să fie garantate în 

urma ieşirii ţării din UE. 

 

Miniştrii au promis că amendamentul nu va trece, săptămâna viitoare, de Camera comunelor, 

http://ziarulromanesc.net/uncategorized/parlamentarii-conservatori-ii-cer-lui-may-sa-garanteze-drepturile-celor-32-milioane-de-cetateni-ue/
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cu toate că este susținut de parlamentarii laburiști, SNP şi liberal democrați, dar şi de o parte a 

conservatorilor, chiar şi de unii dintre cei care s-au declarat pro-Brexit, precum Dominic Raab 

şi Peter Lilley. 

Raportul comisiei prevede: “Rezultatul referendumului şi dezbaterea ulterioară din Marea 

Britanie şi din întreaga UE au creat o mare de anxietate şi nesiguranţă în rândul cetăţenilor UE 

cu reşedinţa în Marea Britanie, cât şi în rândul cetățenilor Regatului Unit în UE. Cetățenii UE 

nu au avut dreptul să voteze la referendum. Ei au venit în Marea Britanie și au contribuit, 

economic şi cultural, la îmbogățirea societății de aici. Marea majoritate au muncit din greu, au 

plătit impozite, s-au integrat”. 

„Cu toate acestea, rezultatul referendumului le-a făcut viitorul nesigur (europenilor – n.red.). 

Deși guvernul doreşte ca aceşti cetăţeni UE să rămână (în Marea Britanie – n.red.) comisia a 

constatat că acest lucru nu oferă destule asigurări că drepturile şi statutul de care se bucură 

vor fi garantate”, continuă raportul. 

„Cetățeni UE din Regatul Unit şi cetăţenii britanici din UE sunt conştienţi de faptul că soarta lor 

este supusă negocierilor. Ei nu doresc să fie folosiţi ca monedă de schimb, iar incertitudinea în 

care sunt nevoiţi să trăiască nu este acceptabilă. Fără a aduce atingere asigurării date de 

ministrul de Interne, recomandăm ca Marea Britanie să ia acum o decizie unilaterală de a 

proteja drepturile cetăţenilor UE care trăiesc în Marea Britanie”, concluzionează comisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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AMBASADORUL DAN MIHALACHE S-A ÎNTÂLNIT CU COMISARUL PENTRU 

DREPTURILE COPILULUI 

http://romaninuk.net/index.php/2013-10-26-20-46-15/news/1370-intalnire-importanta-a-ambasadorului-romaniei-

in-uk 

 

Întâlnirea a avut ca principal scop discutarea situaţiei minorilor români în risc de a fi separaţi 

de familie, precum şi a celor separaţi de familie şi pentru a identifica modalitaţi de cooperare în 

prevenirea acestor situaţii. 

Oficialul român a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse a serviciilor sociale britanice 

cu ambasada şi cu autorităţile române în notificarea timpurie a cazurilor de copii aflaţi în risc 

de a fi separaţi de familie, pentru a putea acorda sprijinul cetăţenilor români şi de a facilita 

comunicarea între serviciile sociale dintre cele două state. În al doilea rând, ambasadorul 

României a susţinut necesitatea de a organiza activităţi comunitare de informare privind 

legislaţia aplicabilă în Marea Britanie şi care să faciliteze integrarea membrilor comunităţii 

româneşti în societatea britanică. 

Comisarul pentru drepturile copilului şi-a exprimat deschiderea pentru cooperare prin 

sprijinirea ambasadei în scopul unei mai bune informări a cetăţenilor români privind serviciile 

pe care le pot accesa în Marea Britanie, precum şi interesul de a susţine demersurile 

ambasadei de întărire a cooperării instituţionale cu directorii serviciilor sociale britanice şi cu 

reprezentanţii asistenţilor sociali din UK în cazurile care vizează copiii cetăţenilor români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: romaninuk.net 
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COMISIA MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ SE VA REUNI ÎN 

PERIOADA URMĂTOARE 

http://www.timpromanesc.ro/comisia-mixta-moldo-romana-pentru-integrare-europeana-se-va-reuni-in-perioada-

urmatoare 

 

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spaţiul euroatlantic, George Ciamba, 

a participat la sfârşitul săptămânii trecute, la Zagreb, la reuniunea informală a miniştrilor 

afacerilor externe din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est 

(SEECP), organizată de Croaţia, ca Preşedinte în exerciţiu (PiE) a SEECP. 

În acest context, oficialul român a convenit cu Daniela Morari,  viceministrul  de Externe al 

Republicii Moldova, asupra organizării, în urmatoarea perioadă, a reuniunii Comisiei mixte 

moldo-române pentru Integrare Europeană, precum şi reuniunii Grupului pentru Acţiune 

Europeană a Republicii Moldova. 

Discuţiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul comunicaţiilor, 

transportului şi energiei, dar şi pe modalităţile în care experienţa de conlucrae existent la 

nivelul SEECP poate fi capitalizată pentru a depăşi provocările comune. 

În intervenţia sa, secretarul de stat George Ciamba a exprimat susținerea pentru obiectivele 

asumate de PiE SEECP, reiterând angajamentul României pentru promovarea cooperării 

regionale, ca factor de coagulare a dialogului, în vederea asigurării stabilităţii şi dezvoltării 

durabile a Europei de Sud-Est. 

Totodată, a reiterat sprijinul ferm al României pentru continuarea proceselor de integrare 

europeană şi euro-atlantică în regiunea Sud-Est europeană, subliniind menținerea relevanţei 

acestora, precum şi a beneficiilor comune pentru regiune şi pentru comunitatea euroatlantică, 

iar viceministrul Daniela Morari, a apreciat la rându-i susţinerea României în ceea ce priveşte 

parcursul european al Republicii Moldova şi transferului experienţei în domeniile conexe 

dialogului cu Uniunea Europeană. 

Cu privire la vecinătatea estică, a încurajat continuarea proceselor de apropiere de UE a 

Republicii Moldova şi Ucrainei, exprimând preocuparea față de evoluțiile recente din estul 

Ucrainei. A reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova şi 

http://www.timpromanesc.ro/comisia-mixta-moldo-romana-pentru-integrare-europeana-se-va-reuni-in-perioada-urmatoare
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pentru continuarea implementării agendei de reforme, menținând, totodată, proiectele de 

interconectare energetică aflate în derulare şi a salutat rolul activ al Republicii Moldova în 

cadrul SEECP, ca modalitate adiţională de apropiere de UE. 

Referitor la migraţie, a fost reamintită susţinerea României pentru eforturile comune la nivel 

european şi pentru continuarea sprijinului UE pentru statele afectate, subliniind necesitatea 

abordării cauzelor profunde ale acestui fenomen, precum şi  continuarea implementării 

Acordului UE-Turcia în domeniul migraţiei. 

Spaţiul SEECP prezintă o importanţă deosebită pentru politica externă a României, în special 

datorită vecinătăţii imediate. România a deţinut, pentru un al treilea mandat, Preşedinţia-în-

exerciţiu a SEECP în perioada iunie 2013-iunie 2014. 

Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) este o structură de cooperare 

regională neinstituţionalizată. A fost conceput ca expresie a solidarităţii dintre statele din zonă. 

Elementul definitoriu este reprezentat de faptul că SEECP este singurul forum din sud-estul 

Europei provenit şi gestionat de statele din regiune. 

O altă particularitate a acestei iniţiative regionale constă în faptul că nu se folosesc denumirile 

statelor participante. La masa reuniunilor se folosesc steaguri, iar în documentele SEECP se 

menţionează numele oficialităţilor care au adoptat documentul. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AUDIERI ÎN COMISIA SENATORIALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI DUPĂ 

APARIŢIA INFORMAŢIILOR DESPRE CAZURILE DE EXPLOATARE A UNOR ROMÂNI ÎN 

ITALIA 

http://www.timpromanesc.ro/audieri-in-comisia-senatoriala-pentru-romanii-de-pretutindeni-dupa-aparitia-

informatiilor-despre-cazurile-de-exploatare-a-unor-romani-in-italia 

 

Reprezentanţi ai comunităţilor de români din Italia, care s-au implicat în denunţarea cazurilor 

de exploatare a românilor prin muncă, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor cu competenţe 

în domeniu au fost invitaţi să participe la şedinţa Comisiei senatoriale a românilor de 

pretutindeni din data de 14 martie 2017. 

În cadrul şedinţei va fi analizată situaţia lucrătorilor români din Ginosa, Puglia, precum şi a 

celor din Sicilia, expuşi exploatării prin muncă. 

Demersul a fost iniţiat de preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, senatorul Viorel 

Badea, după ce în ultima perioadă au apărut, din nou, în presă, informaţii despre situaţia 

dramatică în care se află mai mulţi români din Italia. 

”Pentru o mai bună informare asupra acestor cazuri, precum şi pentru găsirea unor soluţii de 

rezolvare şi prevenire a acestor abuzuri, am considerat necesară audierea persoanelor care s-

au implicat în colectarea denunţurilor muncitorilor români aflaţi în situaţii extreme”, precizează 

senatorul Badea. 

La dezbatere au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi ai Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, pentru a-și prezenta punctele de vedere în legătură cu aceste situaţii. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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