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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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BANI ÎN PLUS PENTRU BURSELE ACORDATE ELEVILOR ETNICI ROMÂNI DIN 

UCRAINA 

https://www.timpromanesc.ro/bani-in-plus-pentru-bursele-acordate-elevilor-etnici-romani-din-ucraina/ 

 

Guvernul a suplimentat astăzi bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni cu 

3.000.000 de lei, bani care trebuie folosiți pentru suplimentarea numărului de burse acordate 

elevilor etnici români din Ucraina care studiază în limba română ca limbă maternă. 

 

Astfel vor putea fi sprijiniți elevii înscriși în clasele a I-a și a II-a în anul școlar 2018-2019. 

Anul acesta, numărul solicitanților de burse de studiu în Ucraina a crescut cu 60% față de anul 

școlar 2017-2018. Conform estimărilor, numărul de potențiali beneficiari ai burselor de studiu 

este de aproape 3.900 de elevi înscriși în anul școlar 2018-2019, dintre care 1.942 în clasa I și 

1.892 în clasa a II-a. 

 

Programul de acordare de burse elevilor etnici români din Ucraina, început în 2018, este un 

proiect strategic pentru România, având în vedere că visează păstrarea identității lingvistice în 

comunitățile românești din afara granițelor. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/bani-in-plus-pentru-bursele-acordate-elevilor-etnici-romani-din-ucraina/
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PROFESORII DE LIMBA ROMÂNĂ DIN VOIEVODINA, LA PERFECȚIONARE ÎN 

TIMIȘOARA 

https://www.timpromanesc.ro/profesorii-de-limba-romana-din-voievodina-la-perfectionare-in-timisoara/ 

 

În perioada 24-28 iunie 2019, la Timișoara, s-au desfășurat „Cursuri de perfecționare a 

cadrelor didactice care predau limba română, sau în limba română, în Voievodina, Serbia”, un 

proiect derulat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni din 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș. 

 

Stagiul de perfecționare s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile, având două teme majore: 

Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. Cursurile au fost predate de 

profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș.  La cursuri au participat 14 

profesori care predau limba română sau în limba română, în Voievodina. 

 

În prima parte a zilei profesorii din Serbia au învățat cum să crească atractivitatea și calitatea 

actului educațional în limba română, iar în partea a doua a zilei aceștia au vizitat diferite 

obiective turistice din Timișoara: Catedrala Mitropolitană, Piața Victoriei, Opera, Piața Unirii, 

Muzeul de Artă și Muzeul Național al Banatului. Aceștia au luat la pas librariile din Timișoara, 

iar la librăria „La Două Bufnițe” au dialogat cu scriitorul Alexandru Potcoavă. 

 

Profesorii au participat la dezbateri cu prof.univ. dr. Otilia-Florica Hedeșan, prorector a 

Universității de Vest Timișoara. În cadrul întâlnirii, acestora le-a fost oferit și un ghid despre 

Banat, realizat în proiectul recent coordonat de prof. Hedeșan. Ghidul este un calendar lunar al 

etno-manifestarilor din Banatul istoric, realizat în parteneriat cu primăria Kikinda și Muzeul 

Național Kikinda, din Serbia. 

 

https://www.timpromanesc.ro/profesorii-de-limba-romana-din-voievodina-la-perfectionare-in-timisoara/
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Profesorii au primit diplome și pachete cu materiale didactice din partea reprezentanților IEH și 

au plecat încântați de experiența profesională obținută în aceste zile. 

 

„Mulțumim domnilor de la Institutul <<Eudoxiu Hurmuzachi>>de la București, care an de an 

ajută și sprijină românii din afara granițelor. Mulțumim doamnelor profesoare, care ne-au făcut 

cadoul cel mai scump pe care îl au, timpul dumnealor. Am rămas cu o impresie foarte 

frumoasă și sper ca și la viitoarele manifestări sau evenimente de genul acesta profesorii care 

vor veni să aibă parte de astfel de doamne minunate, cu experiență vastă. Încă o data vă 

mulțumim tuturor.” Dorel Cebzan, profesor din Voievodina 

 

„Au fost niște zile fructuoase alături de domnii profesori din Serbia. Sunt niște oameni foarte 

serioși, care nu au fost interesați de plimbări sau cumpărături, ci de a afla lucruri noi, care să îi 

ajute în meseria dumnealor. A fost o interacțiune foarte interesantă și frumoasă.” Elena 

Jebelean, profesor metodist 

 

 

Acțiunea și-a propus perfecționarea predării în limba română a profesorilor etnici români din  
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Serbia, în beneficiul elevilor români care învață în limba română în școlile din Voievodina. 

 

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

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

MRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COPIII ROMÂNI DIN REGIUNEA VIDIN AU FOST ÎNCÂNTAȚI DE EXCURSIA LA 

BUCUREȘTI ORGANIZATĂ DE IEH 

 

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

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie tematică pentru copiii 

români din regiunea Vidin”, la București, în perioada 29-30 iunie 2019.  

 

În cadrul excursiei tematice cei 40 de copii și însoțitori din regiunea Vidin au vizitat, în prima zi, 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național Cotroceni din București, 

librăria Cărturești Carusel, Biserica Stavropoleos și Centrul istoric al Bucureștiului.  

 

Muzeul „Grigore Antipa” a reușit să le stârnească un interes deosebit și bucuria de a vedea 

exponate pe care copiii români din Bulgaria nu le-au mai văzut, decât în cărți și atlase. Au 

făcut multe fotografii pentru a le arăta colegilor și profesorilor de acasă minunățiile văzute.    

Impresionantă a fost pentru ei și vizita efectuată a doua zi la Muzeul Naţional al Satului 

„Dimitrie Gusti”. Monumentele, cu totul originale, oglindesc viața tradițională românească, 

reconstituind ambianța intimă a fiecărei locuințe. Participanții au remarcat cu interes 

asemănările dintre exponatele muzeului și obiectele care se regăsesc în gospodăriile 

românilor din Bulgaria.  

 

 



 

                   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, 

 

8 

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

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

istorice și spirituale relevante. 

 

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

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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330 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/330-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 

330 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Olanda – 178 locuri de muncă pentru: culegător legume și fructe, muncitor în sera de flori, 

muncitor în producția de roșii, muncitor necalificat în grădinărit şi horticultură, operator la 

mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, procesor bulbi de flori, procesor de 

flori și plante în seră; 

 

Germania – 55 locuri de muncă pentru: ajutor curăţenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef de 

partie, chef de rang, commis de rang, consultant IT, demichef de rang, dezvoltator software, 

electrician, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instalaţii sanitare, de încălzire și gaz, 

junior sous chef, lăcătuș, manager recepție, maseur, mecanic de proces, mecanic mașini de 

prelucrare a plasticului, ospătar, parchetar, personal în domeniul gastronomiei de sistem, 

preparator de înghețată, recepționer, șef de echipă, specialist IT, sudor, tâmplar, tehnician 

electrician sau electronist, zidar; 

 

Austria – 32 locuri de muncă pentru: montator de mobilă, reactJS frontend developer; 

 

Norvegia – 17 locuri de muncă pentru: mecanic auto, ospătar, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

Spania – 15 locuri de muncă: tehnician mecanic și electric la întreținere echipamente; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

https://www.timpromanesc.ro/330-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Ungaria – 10 locuri de muncă pentru: montator structuri metalice, sudor; 

 

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: instalator de schele; 

 

Franţa – 1 loc de muncă pentru: lucrător polivalent în hotel. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SERBIA – CODURI PORTOCALIU ȘI ROȘU DE CANICULĂ 

https://www.timpromanesc.ro/serbia-coduri-portocaliu-si-rosu-de-canicula/ 

 

Autoritățile sârbe au emis coduri portocaliu și roșu pentru caniculă. Pentru ziua de 2 iulie 2019 

a fost emis cod roșu pentru regiunile Pomoravlje, Serbia de Est și de Sud-Est, Kosovo și 

Metohija, fiind prognozate temperaturi mai mari de 38 de grade Celsius. Pentru celelalte 

regiuni se menține codul portocaliu. Autoritățile sârbe avertizează cu privire la disconfortul 

termic, precum și la posibilitatea existenței unor disfuncționalități în rețeaua electrică și la riscul 

apariției de incendii. 

 

Pentru informaţii actualizate, se recomandă consultarea paginilor Internet de specialitate 

www.meteoalarm.rs şihttp://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/RS-Serbia.html, precum și cele 

ale Automobil Clubului Sârb www.amss.org.rs, www.autozona.rs și al administrației drumurilor 

http://www.putevi-srbije.rs. În situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia, se pot apela 

numerele de urgență locale +38111192 (poliția), +38111193 (pompierii) și +38111194 

(ambulanța), precum şi +381111987 pentru asistență auto. 

 

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

României în Republica Serbia: +381113670361, +381113670798 şi ale Consulatului General 

al României la Vârşeţ: +381013831099: +381013831199; +381013831299, apelurile fiind 

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

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

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

dispoziţie: telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Belgrad: +38163319425; 

telefonul de urgență al Consulatului General al României la Vârșet: +381644584833, respectiv 

al Consulatului General al României la Zaječar: +381692799651. 

 

https://www.timpromanesc.ro/serbia-coduri-portocaliu-si-rosu-de-canicula/


 

                   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, 

 

12 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet 

http://belgrad.mae.ro, http://varset.mae.ro,www.consularprotection.eu, www.mae.ro şi 

reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 

„Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații şi sfaturi de 

călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți 

poate salva viața!”. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GRECIA: ACTUALIZAREA REGIUNILOR CU RISC (GRAD 4) DE INCENDII 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-actualizarea-regiunilor-cu-risc-grad-4-de-incendii/ 

 

Pe fondul temperaturilor ridicate și a intensificării vântului, autoritățile elene au actualizat lista 

regiunilor cu un risc ridicat de incendiu de pădure (grad 4, pe o scară de la 1 la 5): 

 

– Peninsula Attica; 

– Viotia; 

– Korinthia; 

– Achaia; 

– Ileia; 

– Messinia; 

– Lakonia; 

– Argolida; 

– Insula Skyros; 

– Insula Lesvos; 

– Insula Chios. 

 

Cetățenii români care se află sau călătoresc în Grecia pot solicita asistență consulară la 

numărul de telefon al Ambasadei României la Atena: +302106728879, apelurile fiind 

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

(CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, 

cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la dispoziție și 

telefonul de permanență al Ambasadei României în Republica Elenă +306978996222 și cel al 

Consulatului General al României la Salonic +306906479076. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-actualizarea-regiunilor-cu-risc-grad-4-de-incendii/


 

                   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, 

 

14 

http://salonic.mae.ro,www.meteoalarm.eu, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BADEA, CORLĂȚEAN, POP ȘI POPA LA CEA DE-A TREIA PARTE A SESIUNII 

ORDINARE A ADUNĂRII PARLAMENTARE A CONSILIULUI EUROPEI 

https://www.timpromanesc.ro/badea-corlatean-pop-si-popa-la-cea-de-a-treia-parte-a-sesiunii-ordinare-a-adunarii-

parlamentare-a-consiliului-europei/ 

 

Senatul României a fost reprezentat la reuniune de senatorii Liviu-Marian Pop, președintele 

Delegației Parlamentului României la APCE, Titus Corlățean, Viorel-Riceard Badea și Ion 

Popa, membri ai delegației. 

 

Senatorul Titus Corlățean a inițiat, alături de 23 de membri ai APCE din 8 state și 3 grupuri 

politice (PPE/CD, SOC, ALDE), inclusiv membri ai delegației naționale, o moțiune pentru 

rezoluția pe tema nerespectării angajamentelor Ucrainei în materia drepturilor lingvistice ale 

minorităților naționale. De asemenea, senatorul Corlățean a fost desemnat raportor al Comisiei 

APCE pentru afaceri politice și democrație pe tema marcării a zece ani de la intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Lisabona: întărirea cooperării dintre Consiliul Europei și Uniunea 

Europeană. 

 

Senatorul Viorel-Riceard Badea a avut o intervenție în cadrul dezbaterii comune a două 

rapoarte: Încetarea violenței asupra copiilor: contribuția Consiliul Europei la Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă (raportor: Doreen Massey, Marea Britanie, SOC) și Stoparea violenței 

împotriva copiilor migranți și a exploatării acestora (raportor: Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 

Islanda, Stânga Europeană Unită). 

 

În urma unor dezbateri intense, care au inclus examinarea a 220 de amendamente, a fost 

adoptată, cu 118 voturi pentru, 62 voturi împotrivă și 10 abțineri, Rezoluția 2287 (2019) privind 

întărirea procesului decizional al Adunării Parlamentare cu privire la deplinele puteri și la vot. 

În urma acestei decizii, Delegația Legislativului rus și-a depus deplinele puteri și a revenit la 

https://www.timpromanesc.ro/badea-corlatean-pop-si-popa-la-cea-de-a-treia-parte-a-sesiunii-ordinare-a-adunarii-parlamentare-a-consiliului-europei/
https://www.timpromanesc.ro/badea-corlatean-pop-si-popa-la-cea-de-a-treia-parte-a-sesiunii-ordinare-a-adunarii-parlamentare-a-consiliului-europei/
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APCE după ce în 2014 Adunarea suspendase dreptul de vot Delegației parlamentare ruse în 

contextul anexării ilegale a Crimeei de către Federația Rusă. 

 

Pe parcursul sesiunii, membrii Adunării au ales-o, pentru un mandat de cinci ani, pe Marija 

Pejčinović-Burić, actualul ministru croat al afacerilor externe și europene, în funcția de secretar 

general al Consiliului Europei. 

 

De asemenea, membrii APCE au ales judecătorii, din partea Germaniei (Anja Seibert Fohr) și 

Estoniei (Peeter Roosma), la Curtea Europeană a Drepturilor Omului). 

 

Pe agenda sesiunii au figurat, printre altele, examinarea și adoptarea unor rezoluţii şi 

recomandări pe următoarele subiecte: bugetul și prioritățile Consiliului Europei pentru perioada 

2020-2021; cheltuielile Adunării Parlamentare pentru același interval; Convenția de la Istanbul 

privind combaterea violenței împotriva femeilor: realizări și provocări; o agendă ambițioasă a 

Consiliului Europei în materie de egalitate de gen; asasinarea jurnalistei Daphne Caruana 

Galizia și statul de drept în Malta; dialogul de postmonitorizare cu Bulgaria; elucidarea 

circumstanțelor asasinării lui Boris Nemțov; perspectivele unei soluții politice în Siria. 

 

 

 

Pe parcursul sesiunii s-au adresat plenului Adunării: Marcelo Rebelo de Sousa, președintele 
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Portugaliei, Dunja Mijatović, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Amélie 

de Montchalin, secretar de stat atașat Ministerului pentru Europa și al Afacerilor Externe al 

Franței, reprezentantă a Președinției franceze a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, 

Marlène Schiappa, ministrul de stat pentru egalitate de gen și combaterea discriminării din 

Franța, Maud de Boer-Buquicchio, raportor special al Națiunilor Unite privind vânzarea și 

exploatarea sexuală a copiilor, precum și Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului 

Europei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNIA, LA SFÂRȘITUL UNUI MANDAT ISTORIC 

http://www.mprp.gov.ro/web/romania-la-sfarsitul-unui-mandat-istoric/ 

 

S-au încheiat șase luni de foc în care România a fost, în premieră, deținătoarea Președinției 

rotative a Consiliului Uniunii Europene. Șase luni intense, în care țara noastră a condus 

negocieri, a soluționat dosare europene importante și a făcut istorie prin aducerea la masa 

discuțiilor a problematicilor legate de diaspora din Uniunea Europeană. 

 

Cele trei evenimente dedicate diasporei, pe care Ministerul pentru românii de pretutindeni le-a 

pus pe agenda Președinției rotative, au adus laolaltă la Craiova, București și Bacău, miniștri și 

experți din statele membre ale Uniunii Europene. Cu toții au recunoscut valoarea pe care 

cetățenii europeni o aduc în statele membre unde au ales să muncească, să trăiască sau să 

studieze și au felicitat România pentru inițiativă. 

 

Este important pentru românii de pretutindeni, la fel ca pentru toți cetățenii din Uniune, ca 

diaspora să rămână pe agenda dezbaterilor europene.  Felicitări, România! Succes, Finlanda! 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/romania-la-sfarsitul-unui-mandat-istoric/
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UPDATE LEGEA PENTRU VOTUL DIN DIASPORA, APROBATĂ DE PARLAMENT. CUM 

POT VOTA ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE LA PREZIDENȚIALE 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23236063-deputatii-urmeaza-azi-dea-votul-final-legea-privind-desfasurarea-

alegerilor-din-strainatate-prevede-proiectul-votul-prin-corespondenta-prelungirea-programului-sectiilor-unde-sunt-

cozi.htm 

 

Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, proiectul privind votul din diaspora ce prevede 

posibilitatea opțiunii electorale prin corespondență și vot timp de trei zile în străinătate. În plus, 

alegătorii care la ora 21.00 se află în incinta secțiilor de vot sau la cozi în afara lor vor putea să 

îşi exercite în continuare dreptul de vot până la ora 23.59, procedura fiind valabilă și în țară, nu 

numai în diaspora. 

 

UPDATE 13.01 Proiectul a fost aprobat de Cameră și urmează să fie transmis președintelui 

pentru promulgare. 228 de deputați au votat pentru, unul împotrivă, iar 19 s-au abținut. Plenul 

a scos însă, din lege, înainte de votul final, articolul care prevedea ca exit-poll-urile să fie 

făcute publice după ora 24.00. 

 

Propunerea legislativă fusese aprobată, luni, de Senat, Camera Deputaților fiind decizională în 

acest caz. 

 

Comisia juridică a Camerei a dat marţi raport de adoptare proiectului pentru modificarea unor 

acte normative privind votul în străinătate la alegerile prezidenţiale, iar acesta prevede că la 

ora 21.00, când se închid secţiile, alegătorii care se află la sediul acestora, precum şi cei care 

stau la rând în afara lor pot să îşi exercite în continuare dreptul de vot până la ora 23.59. 

 

Întrebat dacă această procedură este valabilă în diaspora şi în ţară, șeful Autorității Electorale, 

Florin Mituleţu-Buică, a spus că "procedura este identică" în ambele cazuri.  

 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23236063-deputatii-urmeaza-azi-dea-votul-final-legea-privind-desfasurarea-alegerilor-din-strainatate-prevede-proiectul-votul-prin-corespondenta-prelungirea-programului-sectiilor-unde-sunt-cozi.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23236063-deputatii-urmeaza-azi-dea-votul-final-legea-privind-desfasurarea-alegerilor-din-strainatate-prevede-proiectul-votul-prin-corespondenta-prelungirea-programului-sectiilor-unde-sunt-cozi.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23236063-deputatii-urmeaza-azi-dea-votul-final-legea-privind-desfasurarea-alegerilor-din-strainatate-prevede-proiectul-votul-prin-corespondenta-prelungirea-programului-sectiilor-unde-sunt-cozi.htm
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O altă modificare vizează introducerea votului prin corespondență și pentru alegerile 

prezidențiale. De asemenea, a fost simplificat procesul de vot prin automatizarea listelor 

suplimentare. Actul normativ introduce și obligația Ministerului de Externe de a solicita date 

despre numărul românilor din diaspora. 

 

Potrivit propunerii șefului Autorității Electorale Permanente, primul tur al alegerilor prezidențiale 

va avea loc pe 10 noiembrie, iar al doilea, dacă va fi cazul, pe 24 noiembrie. 

 

Principalele modificări prevăzute în proiectul de lege: 

Românii din diaspora vor vota pe parcursul a trei zile: "În ziua de duminică, votarea începe la 

ora locală 7.00 şi se încheie la ora locală 21.00. Prin excepţie de la prevederile alin. 1, votarea 

în străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei 

votării. În ziua de vineri, votarea începe la la ora locală 12.00 şi se încheie la ora locală 21.00, 

iar în ziua de sâmbătă votarea se deschide la ora locală 7.00 şi se încheie la ora locală 21,00" 

Românii din străinătate care se vor afla la rând sau în secția de votare la ora 21.00, când se 

închid secțiile, vor putea să voteze: ”La ora 21.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot. Alegătorii care la ora 

21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând pentru a intra în 

localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot". 

Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri la termen pentru preşedintele 

României, la termen şi până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei 

electorale, alegătorul care doreşte să voteze în se poate înregistra în registrul electoral ca 

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

menționa numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să 

voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. 

În cazul în care numărul membrilor Biroului electoral al unei secții de votare din străinătate 
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este insuficient, atunci poate fi suplimentat cu personalul ambasadei sau cu români cu 

domiciliul în străinătate. 

Cetăţenii care nu au domiciliul sau reşedinţa în străinătate se pot prezenta la orice secţie de 

votare din statul în care se află 

Guvernul stabilește data alegerilor cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. În forma actuală 

a legii, termenul în care Executivul stabilește data alegerilor este de 60 de zile. 

 

Șeful AEP: Votul prin corespondenţă se aplică numai pentru diaspora 

 

Preşedintele AEP, Florin Mituleţu-Buică, a afirmat joia trecută că votul prin corespondenţă se 

aplică numai pentru alegătorii români din diaspora, iar votul electronic ar putea fi aplicat în anul 

2024. 

 

"Votul prin corespondenţă să aplică numai pentru diaspora. (...) Am testat votul prin 

corespondenţă, acum testăm şi vot anticipat în străinătate. Am văzut că votul prin 

corespondenţă, din nefericire, nu a fost un succes decât din punct de vedere tehnic, din punct 

de vedere al prezenţei nu a fost. Încercăm de această dată şi vedem pentru un eventual Cod 

electoral pentru anul 2024 să prevedem măsuri pentru toţi cetăţenii României în mod egal. (...) 

Sunt convins că lucrurile vor fi preluate pe viitor pentru ca în 2024 să fie aplicabile pentru toţi 

cetăţenii români, inclusiv votul electronic, dacă avem ocazia să-l testăm. Sperăm ca printr-o 

OUG să căpătăm această posibilitate de a testa votul electronic, pentru că în acest pachet de 

legi nu a rămas propunerea noastră să dezvoltăm acest sistem de vot. Sistemul de vot trebuie 

pilotat, trebuie văzut cum funcţionează şi abia apoi să-l aplici tuturor tipurilor de alegeri", a 

declarat preşedintele AEP, citat de Agerpres. 

 

Buică a explicat, săptămâna trecută, și prevederile legislative legate de buletinele de vot la 

alegerile prezidențiale: 
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"Vorbim în acest moment de un singur buletin de vot care va fi utilizat în turul întâi, iar la votul 

prin corespondență, pentru a nu pune în dificultate cetățeanul să își printeze buletinul de vot 

sau cineva să îi dea cu dedicație acest buletin de vot, va primi același format al buletinului de 

vot pentru turul întâi, cu același număr de pagini, în aceeași formă, doar că va scrie pe el turul 

întâi, vot prin corespondență, turul al doilea, vot prin corespondență. 

Cetățeanul, pe baza informațiilor publice comunicate de CCR, va avea informația care dintre 

candidații din primul tur s-au calificat și vor intra în turul al doilea. Și automat scoate din plic 

buletinul de vot și certificatul de alegător și toate celelalte elemente, bifează opțiunea dintre cei 

doi rămași în turul al doilea pe buletinul identic, ca și la turul întâi, și le va trimite în țară, la 

misiunile diplomatice sau la misiunile diplomatice așa cum am stabilit acum în lege". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 


