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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LA ZIUA BUCOVINEI, SĂRBĂTORITĂ LA ”ZORILE 

BUCOVINEI” 

2. Marcarea jubileului de 70 de ani de Program în limba română la Radio Novi Sad 

3. Un eurodeputat român a fost numit raportor al Parlamentului European pentru 

R.Moldova 

 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

Peste 200 de români au participat la Sfânta Liturghie în Catacombele Domitilei din Roma 

PREMIILE DE EXCELENṬĂ PROPATRIA GALA TINERELOR TALENTE -26 OCTOMBRIE 

2019. EXCELENṬA ROMÂNEASCĂ ÎN SCENĂ LA ROMA 

 

 

 

III. ACTUALITATE 

Vot diaspora, alegeri prezidențiale 2019. Românii din străinătate votează de vineri până 

duminică 

Alegeri prezidențiale 2019. Raport MAE: Vor fi probleme la votul din diaspora 

Vot diaspora, alegeri prezidențiale 2019. Câte voturi prin corespondență a validat AEP 

Diaspora a dat startul alegerilor prezidentiale! Toate informatiile pentru romanii care 

voteaza in strainatate 

Alegeri prezidențiale 2019. Cine va putea vota pe listele suplimentare 

Votul în străinătate pentru alegerile prezidențiale 2019 a început 
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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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VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LA ZIUA BUCOVINEI, SĂRBĂTORITĂ LA ”ZORILE 

BUCOVINEI” 

 

http://zorilebucovinei.com/ 

 

Sărbătoarea inaugurată de ziarul „Zorile Bucovinei”, decretată prin lege de Senatul şi Camera 

Deputaţilor României şi semnată prin decret de Klaus Iohannis, a ajuns la cea de-a 6-a ediţie, se va 

desfăşura la 28 noiembrie în incinta redacţiei noastre. 

 

În cadrul manifestării ne vom întâlni la un dialog de suflet cu prieteni din sudul Bucovinei și din 

Basarabia, cu mesageri ai comorilor folclorice din ținutul nostru, întregind astfel averea spirituală a Țării 

Fagilor. 

 

Vă invităm să fiţi alături de noi, în Ziua de 28 noiembrie,  la ora 12.00 (or. Cernăuţi, str. Kobyleanska, 

5), la sărbătorirea uneia dintre cele mai frumoase şi semnificative date din istoria neamului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://zorilebucovinei.com/  

http://zorilebucovinei.com/
http://zorilebucovinei.com/
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MARCAREA JUBILEULUI DE 70 DE ANI DE PROGRAM ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA RADIO 

NOVI SAD 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31733-2019-11-04-09-00-58.html 

 

Evenimentul de o importanţă deosebită a avut loc duminică, 3 noiembrie, la Studioul M al 

postului de Radio Novi Sad (strada Ignjata Pavlasa numărul 3), unde de la ora 11.00 a avut loc 

lansarea Monografiei Redacţiei în limba română a Radio Novi Sad, realizată cu un efort uriaş 

din partea jurnalistului Lucian Marina şi care cuprinde peste 500 de pagini, fiind vorba despre 

un proiect de anvergură cu o mulţime de informaţii şi fotografii adunate de-a lungul celor 7 

decenii de activitate neîntreruptă, transmite http://www.rtv.rs/ro, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Totodată, a avut loc şi o expoziţie de artă populară şi specialităţi culinare ale asociaţiilor de 

femei cu prefix românesc din localităţile noastre bănăţene organizate în aula Studioului M între 

orele 10:00 şi 12:00, în timp ce oaspeţii au avut ocazia să admire şi o expoziţie de pictură 

naivă a celebrelor pictoriţe din Uzdin. 

 

Emisiunea cu public a început la ora 12:00 şi a cuprins un program cultural-artistic deosebit de 

bogat cu numeroşi solişti vocali şi instrumentişti consacraţi de la noi, dar şi din România, 

precum şi numeroşi interpreţi de muzică populară din generaţia tânără, iar în timpul emisiunii 

jurnaliştii redacţiei în limba română au scos în evidenţă câteva crâmpeie din activitatea lor 

bogată pe care au desfăşurat-o în redacţie, contribuind astfel în mod crucial la păstrarea 

identităţii noastre pe aceste meleaguri. 

 

La eveniment au participat soliştii: Lazăr Novac, Nicoleta Voica, Ana Almăşana Ciontea, 

Izvorinka Milošević, Bora Dugić, Lelo Nika, Velimir Velja Kokorić, Aurelia Ardeleanu, Mircea 

Ardeleanu, Tiberiu Lăpădat, Ionicuț Butan, fraţii Roman şi Marin Bugar, Sorin Jivcu, Alina 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31733-2019-11-04-09-00-58.html
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Cojocar, Firuţa Cina, Florin Boita, Valentina Secheşan, Adam Rista, toţi artiştii fiind 

acompaniaţi de Orchestra de muzică populară a postului de Radio Novi Sad și coordonați de 

marea personalitate a scenei noastre muzicale, Petru Popa. 

 

Postul de Radio Novi Sad este unul dintre cele mai vechi mijloace electornice de informare 

care transmite fără întrerupere program în limba română de pe aceste meleaguri şi chiar şi la 

nivel mondial. Aşadar, în Studioul M al postului de Radio Novi Sad s-au sărbătorit cei 70 de ani 

de existenţă și activitate a programului în limba română, fiind vorba despre o manifestare 

scenică şi muzicală de excepţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/ 

http://rgnpress.ro/
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UN EURODEPUTAT ROMÂN A FOST NUMIT RAPORTOR AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN PENTRU R.MOLDOVA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31764-2019-11-07-09-30-19.html 

 

Europarlamentarul român, Dragoș Tudorache a fost numit noul raportor al Parlamentului 

European pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către Tudorache pa pagina sa de 

Facebook, transmite Romanian Global News. 

 

„Sunt onorat să fiu numit raportorul Parlamentului European pentru Moldova în această 

legislatură. Republica Moldova și evoluția socio-economică a fraților noștri de peste Prut a fost 

o preocupare permanentă pentru mine atât în perioada în care am făcut parte din guvernul 

Ciolos, cât și din momentul apariției PLUS", notează Tudorache. 

 

Acesta susține că e de datoria UE să ajute Republica Moldova să se integreze în familia UE. 

 

„Cred că avem o datorie față de noi să fim ceea ce așteaptă Moldova de la noi. Și avem o 

datorie să ajutăm Moldova să devină un laborator de bune practici pentru integrarea 

europeană. Din poziția mea de raportor și de membru al Parlamentului European mă voi 

asigura că evoluția relațiilor cu Republica Moldova va însemna un parcurs european dedicat 

cetățenilor moldoveni", a mai adăugat Tudorache. 

 

În 2016, Dragoș Tudorache a fost numit ministru al afacerilor interne al României, după ce 

anterior fusese șef de cancelarie în Guvernul Cioloș, guvern apolitic, tehnocrat. El o ocupat 

această funcție până pe 4 ianuarie 2017, când a fost investit Guvernul Sorin Grindeanu, în 

urma alegerilor legislative. 

 

Imediat după înființarea Partidului Libertății, Unității și Solidarității (PLUS) pe 15 decembrie 

2018, Tudorache s-a înscris în acest partid și a candidat în alegerile interne ale acestuia 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31764-2019-11-07-09-30-19.html
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pentru alegeri europarlamentare din 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/  

http://rgnpress.ro/
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PESTE 200 DE ROMÂNI AU PARTICIPAT LA SFÂNTA LITURGHIE ÎN CATACOMBELE 

DOMITILEI DIN ROMA 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31728-2019-11-04-08-39-23.html 

 

Peste 200 credincioși români ortodocși din Regiunea Lazio au participat în prima zi din 

noiembrie la Sfânta Liturghie în Catacombele Domitilei din Roma. Slujba a fost oficiată vineri 

de Părintele Protoiereu Ciprian Baltag de la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci" din Roma, 

împreună cu un sobor de 12 preoți, între care Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei de la Facultatea de 

Teologie din București, informează Episcopia Italiei, preluat de Romanian Global News. 

 

Înainte de slujbă, românii au vizitat catacombele care au luat ființă pe un teren dăruit Bisericii 

creștine din Roma de către Flavia Domitila în secolul I. 

 

Complexul, care se întinde pe o lungime de 17 kilometri a fost realizat de-a lungul mai multor 

secole pe patru niveluri subterane cu scopul de a adăposti mormintele unor mucenici mai noi, 

dar și pe cele ale creștinilor primelor veacuri (aproximativ 150.000 de morminte). 

 

La finalul vizitei, preoții și credincioșii s-au oprit în Basilica subterană dedicată Sfinților Martiri 

Nereu și Achilin și Sfintei Petronila (considerată de unele surse drept fiica Sfântului Apostol 

Petru, iar de altele doar ca fiind botezată de acesta). Basilica a fost zidită de Sfântul Ierarh 

Damasie, Episcopul Romei (366-384) pe mormintele acestor mucenici. 

 

În timpul Dumnezeieștii Liturghii au fost pomeniți toți sfinții mucenici cunoscuți de la Roma. 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/  

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31728-2019-11-04-08-39-23.html
http://rgnpress.ro/
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PREMIILE DE EXCELENṬĂ PROPATRIA GALA TINERELOR TALENTE -26 OCTOMBRIE 

2019. EXCELENṬA ROMÂNEASCĂ ÎN SCENĂ LA ROMA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31729-2019-11-04-08-42-31.html 

 

Sambătă 26 octombrie 2019, s-a incheiat pe scena Teatrului Marconi din Roma, cea de a 9° 

ediție a FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL PROPATRIA-TINERE TALENTE ROMÂNEȘTI, în 

prezenţa ambasadorului Romaniei în Italia, E.S. George Gabriel Bologan, şi a numeroaselor 

oficialităţi şi oameni de cultură români şi italieni, transmite Romanian Global News. 

 

În discursul său la deschiderea evenimentului, ambasadorul României în Italia, George Gabriel 

Bologan, a declarat că „instituțiile statului au datoria să sprijine inițiativele comunitare, care 

creează un cadru concret pentru promovarea artiștilor români, precum și un context artistic 

pentru a evidenția tinerii români care se află la începutul carierei lor. Tinerii reprezintă capitalul 

uman viitor al națiunii noastre, iar datoria generației noastre este de a construi o lume mai 

bună pentru ei, de a le oferi modele, de a-i sprijini și de a-i ghida în studiul și luarea deciziilor 

corecte într-o lume din ce în ce mai complexă ". Șeful misiunii diplomatice a felicitat Asociația 

Propatria, adăugând că „pasiunea și dăruirea organizatorilor acestui festival sunt puncte de 

referință esențiale în contextul evoluției componentei culturale a diasporei, care trebuie luată 

ca exemplu în proces de formare a tinerei generații de români care locuiesc în străinătate ". 

 

Inaugurat în data de 21 septembrie pe scena Conservatorului Santa Cecilia, cu concertul Jazz 

ţinut de Harry Tavitian, cu nu mai puţin de 8 evenimente importante în program, maratonul 

cultural al Festivalului organizat şi promovat de către Asociaţia culturală româno-italiană 

Propatria în colaborare cu Accademia di Romania in Roma, cu susținerea Ambasadei 

României în Italia si a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, s-a încheiat cu GALA 

TINERELOR TALENTE și decernarea PREMIILOR DE EXCELENȚĂ PROPATRIA. 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31729-2019-11-04-08-42-31.html
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Presedintele juriului, pianista Mara Dobrescu, director artistic al Festivalului împreuna cu cei 

şapte membri, M° Lea Pavarini (Conservatorul Santa Cecilia), Mihai Stan (Accademia di 

Romania in Roma), Elena Postelnicu (jurnalist, corespondent Radio România în Italia), Gigi 

Miseferi (actor), Adrian Apostol (Hubart Agency-Romania), Laura Ruocco (actriță, director 

Golden Academy), Stefano Baldrini( Baldrini Produzioni), au acordat premiile de excelenţă şi 

au decis câştigătorii celor două trofee Propatria din acest an. 

 

Prezentatorii ediţiei au fost: actrița Vasilica Gavrilaș Burlacu şi Alessandro Pistecchia, 

antropolog, doctor în istoria Europei, expert privind minoritățile și discriminarea. 

 

Spectacolul de gală a fost deschis cu un moment rock susţinut de către Solaris Band, alcătuită 

din cei cinci membri: Vittoria Danese - voce, Simone Casini - bass, Gabriele del Bianco - 

chitară, Lara Boru – baterie, C. Bellardi - clape. 

 

S-au alternat momente artistice de teatru cu actorul Marius Bizău, cu cunoscutul actor italian 

Gigi Miseferi şi Golden Academy cu Elena Lazar şi Giacomo Faccini. A urmat mini recitalul de 

pian ţinut de către celebra pianistă Mara Dobrescu (Franța / România), director artistic al 

festivalului din anul 2017 care a şi acompaniat două tinere soprane, Antonia Moldovan și Goar 

Faradzhian. 

 

Au urcat pe scenă, de asemenea, micul patriot de numai opt ani, Tudor Florin Limbean, 

tânăracântăreaţă de muzică uşoară Amalia Slevoaca și baritonul Ștefan Glăvănescu, finalist la 

Românii au Talent. 

 

De neuitat momentele de balet dăruite de către splendidele mici balerine de la Studioul de 

Balet pentru Copii şi Tineret al Operei Romane din Bucureşti condus de către profesoara şi 

coregrafa Magdalena Rovinescu, ex prim balerină a Operei Romane, si cele de dans sportiv 

oferite de către campionul național al Italiei, Radu Samoilă, care ne-a încântat împreună cu 

partenera sa de scenă, Andrea Giannotti. 
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Am avut onoarea să o salutăm pe scena festivalului pe profesoara italiană Luisa Valmarin, 

nume important în promovarea limbii române în Italia, profesor de limba și literatura română la 

Universitatea Spienza, care mai bine de cincizeci de ani a predat limba noastră zecilor de 

generații de studenți italieni, şi să aducem cu această ocazie şi un omagiu postum marelui 

artist Constantin Udroiu. 

 

Publicul a fost încant să îl cunoască pe artistul Daniel Berquiny, actor, acrobat și dresor, 

fondatorul parcului Zoo delle Star – tărâmul animalelor vedete de cinema si televiziune si, în 

aceeași măsură, pe alţi tineri de excepție în domeniile lor: pe Adrian Fartade, comunicator 

științific, cu milioane de vizualizări pe youtube sau pe Adrian R. Rednic supranumit Caleel, 

youtuber, pasionat de știință, S.F. și deja scriitor de succes. Nu a lipsit lumea modei cu Elena 

Cristina Toma – stilistă de succes la Milano și Ana Maria Mitrea – fotomodel, care a prezentat 

cu această ocazie o creaţieTHREE [Δ 3]" Collection a cunoscutului stilist italian Sylvio 

Giardina, unul dintre fondatorii brandului Grimaldi Giardina. 

 

PREMIILE FESTIVALULUI PROPATRIA 

 

Cele două TROFEE PROPATRIA au fost acordate Studioului de Balet pentru Copii şi Tineret 

al Operei Române din Bucureşti şi actorului Marius Bizău care a primit şi Premiul Special oferit 

de către HUBART Agency (Romania), un turneu de patru spectacole în Austria şi România în 

primăvara anului viitor. 

 

PREMIUL SPECIAL PENTRU ACTIVITATE DIDACTICĂ a fost acordat profesoarei italiene 

Luisa Valmarin, care prin activitatea sa îndelungată la catedra de limba română de la 

Universitatea La Sapienza din Roma, a predat limba română la zeci de generații de studenți. 

 

PREMIUL SPECIAL PENTRU CARIERĂ a fost acordat artistului Daniel Berquiny, actor, 

acrobat și dresor, fondatorul parcului Zoo delle Star – tărâmul animalelor vedete de cinema. 

 



 

 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 

PREMIUL SPECIAL PENTRU CARIERĂ, acordat postum, memoriei celebrului Stan Lee 

(american de origine română), creatorul universului magic al supereroilor Marvel și cea mai 

importantă figură din lumea benzilor desenate, care a inspirat zeci de generații de tineri în 

toată lumea. 

 

PREMIUL SPECIAL acordat vice-rectorului Universității Pontificale Angelicum, Sr. Helen 

Alford, pentru pentru sensibilitatea și atenția demonstrată la formarea și dezvoltarea 

competențelor studenților străini prin proiectul „Studio Realtà" din cadrul Facultății de 

Sociologie a Universității San Tommaso d'Aquino-Angelicum. 

 

DIPLOME DE EXCELENȚĂ ȘI PLACHETE ONORIFICE: 

 

Marius Bizău (actor), Ilija Marinkovic (violonist), Solaris Band (trupa rock), Antonia Moldovan 

(soprana), Goar Faradzhian (soprana), Elena Lazăr (cântăreață, actriță), Ciprian Străteanu 

(pianist), Adrian Fartade (comunicator științific), Adrian R. Rednic - Caleel (youtuber, scriitor), 

Amalia Slevoaca (cântăreață), Ștefan Glăvănescu (bariton), Radu Samoilă (campion național 

al Italiei la dans sportiv), Elena Cristina Toma (stilistă), Ana Maria Mitrea (fotomodel), Micul 

Patriot Tudor Florin Limbean, Studioul de Balet pentru Copii şi Tineret al Operei Române din 

Bucureşti, Vasilica Gavrilaş Burlacu (actriță), Alessandro Pistecchia (antropolog).Toţi 

participanţii au primit diplome, cărți în limba română, albume turistice sau istorice cu România 

precum şi alte cadouri din partea sponsorilor. 

 

În urma colaborării cu Direcția Didactică a Teatrului Golden prin Directorul Laura Ruocco 

(actriță), și anul acesta, sunt în fază de selecţie patru tineri pentru cele 4 burse în valoare de 

câte 1000 de euro, acordate de către Golden Academy, pentru astudia la Academia de 

Spectacol a Teatrului Golden. 

 

Proiectul a fost realizat cu susţinerea Ministerului Pentru Românii de pretutindeni, Accademia 

di Romania in Roma, Institutul Cultural Român. 
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Parteneri: Ambasada României în Republica Italiană, "Institut Français – Centre Saint Louis", 

Conservatorul de Muzică "Santa Cecilia" din Roma, cluster-ul EUNIC Roma, Comune di 

Roma- Assessorato alla crescita culturale, Biblioteche di Roma, Fundaţia Sergiu Celibidache, 

HubArt Agency, Baldrini Produzioni, Ass. Roma & Romania - RO & RO", Asociatia „Officine 

delle Culture", Proiectul „Tineri pe picioare", Golden Accademy. 

 

Patronaje: Senatul Republicii Italiene, Camera Deputaților a Republicii Italiene, Consiliul 

Regional Lazio, Ambasada României în Republica Italiană, Ambasada Republicii Moldova în 

Italia, Reprezentanța Comisiei Europene în Italia, Comune di Roma – Departamentul pentru 

dezvoltare culturală, Comune di Roma – Departamentrul Biblioteci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/  
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VOT DIASPORA, ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE 

VOTEAZĂ DE VINERI PÂNĂ DUMINICĂ 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-diaspora-alegeri-

prezidentiale-2019-romanii-din-strainatate-voteaza-de-vineri-pana-duminica-1212995 

 

Votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale 2019 durează, în premieră, trei zile. Astfel, 

pentru primul tur al alegerilor, românii din diaspora pot vota în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie. 

Aceeași regulă se aplică și la cel de-al doilea tur, astfel că românii sunt așteptați la vot în zilele 

de 22, 23 și 24 noiembrie. Pe www.digi24.ro veți găsi prezența la vot și rezultate la alegeri 

prezidențiale 2019 de la Biroul Electoral Central actualizate în timp real. 

 

ACTUALIZARE vineri, ora 7:00. La această oră sunt deschise secțiile de votare din Noua 

Zeelandă, Australia, Japonia, Coreea și China. 

 

ACTUALIZARE. Românii din diaspora încep să îşi aleagă preşedintele. La 01.00, ora 

României, se deschide secţia de votare din oraşul Auckland din Noua Zeelandă. Este, de 

altfel, singura din acea ţară, iar după ea se deschid cele şase din Australia. 

 

Pentru alegeri prezidențiale 2019, în diaspora au fost organizate 835 de secţii de votare. Lista 

completă a secțiilor din diaspora, precum și o hartă interactivă a acestora, pot fi consultate pe 

site-ul Ministerului Afacerilor Externe. 

 

„Organizarea celor 835 de secţii de votare din străinătate reprezintă rezultatul eforturilor 

susţinute şi al implicării tuturor şefilor de misiuni şi a personalului Corpului Diplomatic şi 

Consular aflat în coordonarea acestora. Subliniem că buna funcţionare a unui număr record de 

secţii de votare în afara ţării, în condiţiile desfăşurării votului pe parcursul a trei zile, pentru 

fiecare dintre cele două tururi de scrutin, implică atât o coordonare strânsă între instituţiile 

partenere (Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale), cât şi 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-diaspora-alegeri-prezidentiale-2019-romanii-din-strainatate-voteaza-de-vineri-pana-duminica-1212995
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-diaspora-alegeri-prezidentiale-2019-romanii-din-strainatate-voteaza-de-vineri-pana-duminica-1212995
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cooperarea cu formaţiunile politice care vor nominaliza reprezentanţi în birourile electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate şi cu comunităţile de români din străinătate”, se arată într-un 

comunicat MAE. 

 

Vot diaspora alegeri prezidențiale 2019 - program 

Votul în diaspora la alegerile prezidențiale 2019 are loc în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie. În 

prima zi - vineri, 8 noiembrie - românii aflați în străinătate sunt așteptați la cele 835 de secții 

începând cu ora locală 12:00. 

 

În zilele de 8 și 9 noiembrie 2019, votul în diaspora pentru alegeri prezidențiale 2019 începe la 

ora locală 7:00 şi se încheie la ora locală 21:00. 

 

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, dar și cei care se află la rând în 

afara sediului secției de votare pentru a intra în secția de vot, își pot să exercita dreptul de vot 

până cel mult la ora 23:59. 

 

Programul secțiilor de votare din diaspora 

 

vineri, 8 noiembrie – orele 12:00 - 21:00; 

sâmbătă, 9 noiembrie – orele 7:00 - 21:00; 

duminică, 10 noiembrie – vorele 7:00 - 21:00. 

Alegeri prezidențiale 2019. Votul prin corespondență 

Românii din diaspora au, de anul acesta, și posibilitatea votului prin corespondență. Termenul 

înscrierii pentru acesta a fost 15 septembrie 2019. Potrivit AEP, până la acea dată, pentru 

secţii de votare la alegerile pentru președinție 2019 s-au înscris 38.944 de alegători, iar pentru 

votul prin corespondenţă – 41.003. 

 

Pentru votul prin corespondenţă, cele mai multe înscrieri au fost în Marea Britanie – 11.102, 

Germania – 6.211, Spania – 3.455, Franţa – 2790 şi Italia – 2699. 
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Români din 113 ţări au optat pentru acest tip de vot, dar în foarte multe state e vorba de un 

număr mic de înscrişi, în 24 de state înregistrându-se câte un singur votant. 

 

Documente necesare pentru vot în diaspora la alegerile prezidențiale 2019 

 

Cetățenii români care se află în străinătate în ziua votului își pot exprima votul în baza 

următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de 

identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic 

electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, 

paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor 

din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării. 

 

Țările cu cele mai multe secții de votare 

Printre ţările în care vor fi organizate cele mai multe secţii de votare se numără: 

 

Spania (143, faţă de 50 organizate la alegerile europarlamentare) 

 

Italia (142, faţă de 76 la parlamentare) 

 

Germania (80, faţă de 25) 

 

Marea Britanie (72, faţă de 29) 

 

Franţa (50, faţă de 17) 

 

SUA (38, faţă de 31) 

 

Republica Moldova (37, faţă de 36) 
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Olanda (25, faţă de 4) 

 

Belgia (23, faţă de 8) 

 

Irlanda (16, faţă de 5) 

 

Danemarca (12, faţă de 7) 

 

Austria (17, faţă de 9) 

 

Grecia (11, faţă de 4) 

 

Portugalia (9, faţă de 5) 

 

Elveţia (8, faţă de 4 organizate la alegerile europarlamentare). 

 

Dintre cele 835 de secții de votare organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale 

2019, în ţările din spaţiul Uniunii Europene vor fi organizate în total 639 de secţii de votare. Pe 

lângă secţiile de votare organizate, în mod tradiţional, în teatrele de operaţiuni din Afganistan, 

va fi deschisă, în premieră, o secţie de votare şi în Mali, pentru militarii români care au plecat 

de curând să participe la misiunea ONU de acolo. 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.digi24.ro/  

https://www.digi24.ro/
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Alegeri prezidențiale 2019. Raport MAE: Vor fi probleme la votul din diaspora 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/alegeri-prezidentiale-2019-

raport-mae-vor-fi-probleme-la-votul-din-diaspora-1213185 

 

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a cerut un raport urgent privind organizarea alegerilor 

prezidențiale din 10 noiembrie în străinătate. Potrivit unui raport al MAE, situația arată sumbru, 

iar posibilitatea de blocare și de formare de cozi este foarte mare. 

 

Iulian Ivan, responsabil pentru alegerile din diaspora: Mesajele venite de la misiuni au conturat 

o listă neexhaustivă de posibili factori care pot impieta negativ asupra derulării în cel mai bun 

mod a procrsului de votare în străinătate. O parte din membrii secțiilor de votare nu sunt 

acreditați pentru a îndeplini funcția de operatori de calculator,fiind astfel în imposibilitatea de a 

opera tabletele din secții. Riscul ca unii membri, în special din rândul celor desemnați de 

partidele politice, să nu se prezinte sau să nu își îndeplinească atribuțiile sau să părăsească 

birourile secțiilor de votare în timpul procesului electoral. Există, în special în cazul cu număr 

mic de membri identificați, inclusiv riscul neîntrunirii la momentul deschiderii secțiilor sau la 

orice alt moment pe parcursul procesului electoral a numărului minim legal de membri pentru 

funcționarea acestora. În cazul în care fluxul de alegători nu va fi constant în cele trei zile, 

există posibilitatea de a se crea cozi. 

 

Pentru alegeri prezidențiale 2019, în diaspora au fost organizate 835 de secţii de votare. Lista 

completă a secțiilor din diaspora, precum și o hartă interactivă a acestora, pot fi consultate pe 

site-ul Ministerului Afacerilor Externe. 

 

Vot diaspora alegeri prezidențiale 2019 - program 

Votul în diaspora la alegerile prezidențiale 2019 are loc în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie. În 

prima zi - vineri, 8 noiembrie - românii aflați în străinătate sunt așteptați la cele 835 de secții 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/alegeri-prezidentiale-2019-raport-mae-vor-fi-probleme-la-votul-din-diaspora-1213185
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/alegeri-prezidentiale-2019-raport-mae-vor-fi-probleme-la-votul-din-diaspora-1213185
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începând cu ora locală 12:00. 

 

În zilele de 8 și 9 noiembrie 2019, votul în diaspora pentru alegeri prezidențiale 2019 începe la 

ora locală 7:00 şi se încheie la ora locală 21:00. 

 

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secției de votare, dar și cei care se află la rând în 

afara sediului secției de votare pentru a intra în secția de vot, își pot să exercita dreptul de vot 

până cel mult la ora 23:59. 

 

Programul secțiilor de votare din diaspora 

vineri, 8 noiembrie – orele 12:00 - 21:00; 

sâmbătă, 9 noiembrie – orele 7:00 - 21:00; 

duminică, 10 noiembrie – vorele 7:00 - 21:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.digi24.ro/  
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Vot diaspora, alegeri prezidențiale 2019. Câte voturi prin corespondență a validat AEP 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-diaspora-alegeri-

prezidentiale-2019-cate-voturi-prin-corespondenta-a-validat-aep-1213106 

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că până joi, ora 10.30, au fost validate 

plicurile care conțin votul prin corespondență a 15.551 de alegători pentru alegerile 

prezidențiale 2019. 

 

Situația în timp real a plicurilor înregistrate, defalcate pe țări, poate fi consultată pe site-ul 

prezenta.bec.ro la secțiunea Străinătate/Votanți prin corespodență, arată un comunicat al 

AEP, citat de Mediafax. 

 

AEP mai anunță că a început verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare şi 

înregistrarea primirii acestora de către birourile electorale pentru votul prin corespondență și 

de către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții 

pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență. 

 

„După finalizarea procesului de validare, toți alegătorii a căror plic a fost înregistrat la birourile 

competente vor primi pe e-mail următorul mesaj de confirmare: Plicul dumneavoastră cu votul 

pentru primul tur al alegerilor prezidențiale 2019 a ajuns la Biroul Electoral pentru Votul prin 

Corespondență și vă confirmăm exercitarea dreptului de vot prin corespondență. Vă mulțumim 

că ați ales să votați prin corespondență! Întrucât prima serie de e-mailuri de confirmare a fost 

transmisă alegătorilor a căror plicuri au fost validate până ieri, 6 noiembrie 2019, ora 23:00, au 

primit deja acest mesaj electornic 10.959 de alegători”, a transmis sursa citată. 

 

Alegătorii ale căror plicuri nu ajung în timp util pentru a fi validate, vor fi notificați pe e-mail să 

se îndrepte spre cea mai apropiată secție de votare pentru a-și exercita dreptul de vot, 

conchide sursa menționată. 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-diaspora-alegeri-prezidentiale-2019-cate-voturi-prin-corespondenta-a-validat-aep-1213106
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-diaspora-alegeri-prezidentiale-2019-cate-voturi-prin-corespondenta-a-validat-aep-1213106


 

 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, 

 

21 

 

Cei mai mulți români din străinătate au optat pentru votul prin corespondență, respectiv 

41.003, iar 38.944 au ales votul la secții. 

 

Votul la secțiile din străinătate se desfăşoară pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat 

anterioare zilei votării. Astfel, la primul tur de scrutin românii din diaspora vor vota între 8 şi 10 

noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie. 

 

Prin urmare, votul în diaspora se va desfășura vineri, 8 / 22 noiembrie, între orele 12-21, 

sâmbătă, 9 / 23 noiembrie, între orele 7.00 - 21.00 și duminică, 10 / 24 noiembrie, între orele 

7.00 - 21.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.digi24.ro/  
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Diaspora a dat startul alegerilor prezidentiale! Toate informatiile pentru romanii care 

voteaza in strainatate 

 

http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/diaspora-a-dat-startul-alegerilor-prezidentiale-

toate-informatiile-pentru-romanii-care-voteaza-in-strainatate-1584728 

 

Romanii de peste hotare sunt cei care au dat startul alegerilor prezidentiale. Dupa ce in ultimii 

ani au stat la cozi uriase, multi fara a mai apuca sa voteze, la acest scrutin le-au fost oferite 

mai multe optiuni. 

 

Una dintre ele este votul prin corespondenta. 41.003 romani s-au inregistrat pentru aceasta 

modalitate si, pana joi seara, jumatate dintre plicuri fusesera validate. 

 

Autoritatea Electorala Permanenta ii anunta pe votantii prin corespondenta ca, dupa finalizarea 

procesului de validare, toti alegatorii al caror plic a fost inregistrat la birourile competente vor 

primi pe e-mail urmatorul mesaj de confirmare: "Plicul dumneavoastra cu votul pentru primul 

tur al alegerilor prezidentiale 2019 a ajuns la Biroul Electoral pentru Votul prin Corespondenta 

si va confirmam exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Va multumim ca ati ales sa 

votati prin corespondenta!" 

 

Daca nu ati primit insa acest e-mail, AEP anunta ca veti putea vota la sectia care va este cea 

mai apropiata. 

 

Daca biroul electoral pentru votul prin corespondenta a inregistrat insa primirea plicului, nu va 

puteti exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare. Sistemul informatic de monitorizare 

a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) va verifica daca alegatorul a votat 

prin corespondenta. 

 

In ce-i priveste pe cetatenii romani de peste hotare care nu s-au inregistrat pe listele 

http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/diaspora-a-dat-startul-alegerilor-prezidentiale-toate-informatiile-pentru-romanii-care-voteaza-in-strainatate-1584728
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/diaspora-a-dat-startul-alegerilor-prezidentiale-toate-informatiile-pentru-romanii-care-voteaza-in-strainatate-1584728
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permanente din strainatate pot vota pe liste suplimentare la orice sectie. 

 

Ne votam presedintele, dar stim ce poate face si ce nu? 

Ce poate face presedintele in Romania, in comparatie cu alte state europene 

 

Trei zile de vot in diaspora 

 

Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile de vot la alegerile prezidentiale 2019. 

 

Programul este urmatorul: 

 

Vineri 8 noiembrie 2019 - intre ora 12:00 si ora 21:00; 

Sambata, 9 noiembrie 2019 - intre ora 7:00 si ora 21:00; 

Duminica, 10 noiembrie - intre ora 7:00 si ora 21:00. 

 

AEP a anuntat ca, daca sunt cetateni romani la coada in momentul programat inchiderii 

sectiilor, in oricare dintre cele trei zile, programul poate fi prelungit pana la ora 23:59. 

 

Primul vot a fost exercitat la sectia de votare din Auckland, Noua Zeelanda, vineri, la 01:00 

noaptea, ora Romaniei. Au urmat alegatorii din Australia, unde sectiile s-au deschis incepand 

cu ora 03:00, ora Romaniei. Votul in strainatate se va incheia luni, la ora 07:00, odata cu 

inchiderea sectiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. 

 

Implicare, solidaritate si voluntariat: "Si-au luat o bucatica din tara lor inapoi" Interviu cu 

presedintele unei sectii de votare din diaspora 

 

Sectiile de vot din strainatate 

 

Pentru acest scrutin au fost infiintate 835 de sectii de vot, de aproape trei ori mai multe decat 
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in 2014, cand au fost doar 294. 

 

Platforma VotDiaspora, pusa la dispozitie de Code for Romania, are o harta interactiva a 

tuturor sectiilor din diaspora. 

 

Introduceti in aplicatie orasul in care locuiti si va sunt indicate toate sectiile din apropiere, astfel 

incat sa o alegeti pe cea care va e cel mai la indemana, dar veti avea si alte optiuni, in cazul in 

care se intampla ca la alte scrutine si timpii de asteptare sunt mult prea mari. 

 

Ce acte sunt necesare 

 

Romanii aflati in strainatate sau domiciliati in strainatate pot vota cu pasaportul simplu, 

pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, buletinul/cartea de identitate, cartea 

de identitate provizorie, cartea electronica de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul 

diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic. 

 

Pot vota cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti inclusiv in ziua de referinta. Nu au 

drept de vot persoanele carora li s-au interzis drepturile electorale prin hotarare 

judecatoreasca. 

 

Urna mobila nu poate fi solicitata in afara teritoriului Romaniei. 

 

Sfaturi pentru un vot corect 

 

- Inainte de a intra in cabina de vot, asigurati-va ca pe spatele buletinului de vot este aplicata 

stampila de control a sectiei de votare. Daca aceasta lipseste, votul va fi declarat nul. 

 

- Daca este aglomeratie si credeti ca secretul votului dumneavoastra poate fi incalcat, mai bine 

mai asteptati sau instiintati presedintele sectiei de votare. Accesul alegatorilor in sala de votare 
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trebuie sa aiba loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. 

 

- Aplicati stampila cu mentiunea "VOTAT" pe patrulaterul care corespunde candidatului dorit. 

 

- Indoiti buletinul, astfel incat pagina goala care poarta stampila de control a sectiei de votare 

sa ramana in afara, si introduceti-l apoi in urna. Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage 

nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat. 

 

- Daca gresiti aplicarea stampilei, puteti cere un nou buletin de vot, daca nu a fost introdus in 

urna. Primul va fi anulat. 

 

- Restituiti stampila si primiti inapoi actul de identitate, pe care trebuie sa fie aplicata stampila 

cu mentiunea "VOTAT" (buletine) sau un timbru autocolant (cartile de identitate). 

 

- Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei 

de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales 

de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor sau al membrilor biroului 

electoral al sectiei de votare. 
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Alegeri prezidențiale 2019. Cine va putea vota pe listele suplimentare 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/alegeri-prezidentiale-2019-cine-

va-putea-vota-pe-listele-suplimentare-1211423 

 

Alegerile prezidențiale 2019 au loc în data de 10 noiembrie 2019, iar dacă niciunul dintre 

candidați nu întrunește majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegătorilor înscriși în listele 

electorale permanente, se organizează al doilea tur de scrutin, în data de 24 noiembrie 2019. 

La fiecare secție de votare sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia respectivă, extrase din 

Registrul electoral, însă la Alegeri prezidențiale 2019 se va putea vota și pe liste suplimentare. 

 

Procesul de vot la alegeri prezidențiale 2019 va începe la ora 7.00 și se va încheia la ora 

21.00. Însă secțiile din diaspora vor funcționa timp de trei zile, începând cu data de 8 

noiembrie (vineri). Însă, programul de vot va fi diferit. Astfel, însă în ziua de vineri, votarea 

începe la ora locală 12.00 și se încheie la ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă, secțiile se 

deschid la ora locală 7.00 și se încheie la ora locală 21.00. 

 

Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la 

rând, în afara sediului secției de votare, pentru a intra în localul de vot își pot să exercita 

dreptul de vot până cel mult la ora 23.59. 

 

Cine poate vota la Alegeri prezidențiale 2019 

Potrivit legii, pe data de 10 noiembrie 2019 pot vota cetățenii români care au vârsta de 18 ani, 

împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Aceeași regulă se aplică și în cel de-al doilea tur, din 

data de 24 noiembrie. 

 

Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele condamnate 

prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/alegeri-prezidentiale-2019-cine-va-putea-vota-pe-listele-suplimentare-1211423
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/alegeri-prezidentiale-2019-cine-va-putea-vota-pe-listele-suplimentare-1211423
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Cine va putea vota pe listele suplimentare la Alegeri prezidențiale 2019 

Pe listele suplimentare de la secțiile de votare din țară pot vota alegătorii care se prezintă la 

vot și fac dovada că au domiciliul pe raza secției de votare respective, însă au fost omiși din 

lista electorală permanentă a secției de votare respective. 

 

De asemenea, membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu 

menținerea ordinii și operatorii de calculator, dacă aceștia nu sunt înscriși în lista electorală 

permanentă a secției de votare respective, vor vota pe liste electorale suplimentare la Alegeri 

prezidențiale 2019. 

 

Și persoanele care își au domiciliul în altă localitate, dar și alegătorii cu mobilitate redusă, care 

nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective, pot vota pe liste 

suplimentare. 

 

La secţiile de votare din străinătate, pe liste suplimentare pot vota alegătorii care votează la 

altă secție decât cea unde au fost arondați, ar și cei care nu au depus cereri pentru votul prin 

corespondență. Listele electorale suplimentare pentru străinătate vor fi generate în format 

electronic pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot. 

Dacă acesta nu funcționează, se întocmesc pe hârtie. 
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Votul în străinătate pentru alegerile prezidențiale 2019 a început 

 

http://mae.ro/node/50780 

 

Votul la alegerile pentru desemnarea Președintelui României a început în străinătate, vineri, 8 

noiembrie, la Auckland, în Noua Zeelandă, la ora 01.00, ora României (ora 12.00 ora locală), 

la secția de votare nr. 17, cea mai îndepărtată secție de votare organizată în afara granițelor 

României. 

 

Următoarele secții de votare au fost deschise în Australia, Japonia, Coreea de Nord, Coreea 

de Sud, China, Filipine, Republica Indonezia, Vietnam, Regatul Thailandei, Malaysia, 

Singapore, Kazahstan, Sri Lanka, India, Pakistan, Turkmenistan. 

 

La ora 9.00, ora României, votul este în curs de desfășurare în 24 de secții de votare 

organizate în străinătate. Procesul de votare decurge în condiții normale, în toate cele 24 de 

secții deschise la această oră. 

 

La ora 10.00, ora României, se va închide prima zi a votării la secția din Auckland, Noua 

Zeelandă. 

 

Votul în cadrul celor 835 de secții organizate în străinătate se desfășoară pe parcursul a trei 

zile: vineri, 8 noiembrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 21.00, și sâmbătă și duminică în 

intervalul orar 07.00 – 21.00. 

 

Reiterăm recomandarea adresată cetățenilor aflați în străinătate pe durata alegerilor 

prezidențiale de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, sâmbătă și duminică) 

pentru a evita aglomerarea în ultima zi. 

 

http://mae.ro/node/50780
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Pentru asigurarea condițiilor optime de vot pentru toți cetățenii români aflați în străinătate care 

doresc să își exercite dreptul la vot pentru acest scrutin, MAE a trimis 4.501.107 de buletine de 

vot. 

 

Cetățenii români care votează în străinătate pot accesa harta interactivă a secțiilor de votare 

pe site-ul oficial al MAE: http://www.mae.ro/maps/4083. 
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