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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.  
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VIZITA MINISTRULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-in-republica-moldova/ 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a efectuat o vizită de lucru în 

Republica Moldova prilejuită de bunele relaţii de colaborare dintre cele două state. 

 

Ieri, 1 martie 2019, oficialul MRP s-a întâlnit cu ministrul culturii, educaţiei şi cercetării din 

R.M., Monica Babuc. Agenda de discuţii a vizat intensificarea proiectelor comune în domeniile 

educaţiei şi culturii între Republica Moldova şi România, precum şi continuarea demersurilor 

de susţinere a parcursului european al Republicii Moldova, în special în contextul preluării de 

către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în acest an. Un alt subiect important 

l-a reprezentat păstrarea şi promovarea tradiţiilor, luând în considerare că ambele ţări au 

cooperat fructuos şi în cazul recunoaşterii simbolului „Mărţişor” de către UNESCO. Astfel, 

părţile au discutat despre promovarea dosarului transnaţional „Arta cămăşii cu altiţă – element 

de identitate culturală în România şi Republica Moldova” pentru nominalizarea în Lista 

Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. În context, părţile au 

convenit să se implice şi să susţină activităţile menite să faciliteze înscrierea cămăşii cu altiţă, 

piesă reprezentativă a portului tradiţional românesc, purtătoare de valoare universală pe Lista 

UNESCO. 

 

După întrevedere, oficialii au participat la ceremonia de premiere a laureaţilor Concursului 

Republican ,,Limba noastră-i o comoară”, ediţia Iulian Filip, organizat de Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării în parteneriat cu Ambasada României în Republica Moldova. Elevii s-au 

bucurat de premii băneşti, diplome, seturi de carte, un certificat de participare în cadrul 

Programului de tabere ARC 2018 în România şi acum de 3000 de cărţi oferite de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-in-republica-moldova/
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Agenda de lucru a ministrului Intotero a continuat cu o întrevedere cu prim-ministrul Pavel 

Filip, în cadrul căreia au fost punctate liniile de acţiune concrete dintre cele două state, cu 

accent pe dezvoltarea infrastructurii. Premierul R.M. a subliniat că în perioada următoare va 

transmite proiectul Foii de Parcurs pentru continuarea cooperării conform înţelegerilor la care 

s-a ajuns la ultima şedinţă comună a guvernelor de la Chişinău şi Bucureşti. 

 

Oficialul MRP a asigurat de întreaga susţinere a ministerului pe liniile care ţin de competenţa 

sa, evidenţiind totodată că Republica Moldova este şi rămâne o prioritate pentru România, 

fiind nu doar un partener strategic, ci şi un prieten. 

 

Ulterior întrevederii, cei doi demnitari au participat la semnarea protocolului de colaborare 

dintre Consiliul Judeţean Hunedoara şi Consiliul Raional Străşeni, iniţiativă care reflectă încă o 

dată legăturile puternice dintre cele două state. 

 

Vizita de lucru s-a încheiat prin participarea la Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor”, 

aflat în acest an la a 53-a ediţie. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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BALUL „MĂRŢIŞOR” LA LICEUL  „NICOLAE BĂLCESCU”  DIN GYULA, UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/balul-martisor-la-liceul-nicolae-balcescu-din-gyula-ungaria/ 

 

Sâmbătă, 2 martie 2019, la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Gyula (LNB) a avut loc a XVI-a ediţie 

a Balului „Mărţişor” dedicat sosirii primăverii.  

 

La eveniment au luat parte peste 350 de persoane: cadre didactice, elevi, părinţi şi copii, 

precum şi oficialităţi, între care s-au numărat Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 

Ortodoxe Române din Ungaria, însoţit de alţi clerici din cadrul eparhiei, Tiberiu Juhasz, 

preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU), Gheorghe Cozma, 

directorul Oficiului AŢRU, Mihai Cerhati, preşedintele Autoguvernării Româneşti din oraşul 

Gyula, Maria Gurzău Czegledi, directorul LNB, Elvira Ardelean, primarul comunei Otlaca-Pustă 

(Puszttotlaka), din Ungaria, Delia Covaci, redactor-şef al săptămânalului „Cronica”, dr. Claudia 

Toma, preşedinte al Asociaţiei „Iris Research” din Arad ş.a. 

 

Manifestarea constituie un prilej de întâlnire a generaţiilor de absolvenţi, de ieri şi de azi, ai 

acestei şcoli, dar în acelaşi timp este şi un bal de binefacere, susţinut de Fundaţia „Pro 

Discipulis”, în scopul ajutorării unor elevi cu o situaţie materială precară, sau pentru strângerea 

de fonduri necesare în diferite împrejurări, se arată într-un comunicat de presă. 

 

În deschidere, directorul Maria Gurzău Czegledi a salutat invitaţii şi a vorbit despre mărţişor şi 

alte obiceiuri specifice venirii primăverii, după care a urmat un bogat program de dansuri 

populare şi cântece ale elevilor din toate clasele. Între numeroasele echipe de dansatori care 

au evoluat pe scenă de mai multe ori şi cu diferite jocuri, în faţa publicului, s-au numărat 

Ansamblul de dansuri „Mitica” al elevilor din cursul primar, îmbrăcaţi în costume populare 

româneşti, Ansamblul „Doina”, al elevilor de clasele V-VIII şi Ansamblul de dansuri populare al 

liceului, sprijinit şi de Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU, pregătiţi de coregraful 

https://www.timpromanesc.ro/balul-martisor-la-liceul-nicolae-balcescu-din-gyula-ungaria/
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Ioan Andrei Nedre. 

 

Ansamblul din Micherechi (Mehkerek) a închis programul cultural al serii, încântând publicul cu 

renumitele dansuri populare româneşti locale. Manifestarea a mai cuprins o cină comună, 

tombolă şi dans. 

 

La această manifestare a luat parte şi Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII DIN ORAŞUL CERNĂUŢI AR PUTEA DA ÎN JUDECATĂ PRIMĂRIA PENTRU 

REFUZUL ACESTEIA DE A DESCHIDE O GRĂDINIŢĂ ROMÂNEASCĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29922-2019-03-07-08-22-03.html 

 

Românii din Cernăuţi sunt dispuşi să dea în judecată primăria oraşului dacă aceasta va 

continua să ignore solicitările părinţilor de a inaugura în centrul regional o grădiniţă 

românească – informează Agenţia BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

De zeci de ani cernăuţenii cer autorităţilor locale să deschidă o instituţie preşcolară cu 

predarea în limba română, însă solicitările lor n-au fost luate în considerare, iar cererile 

părinţilor au fost depozitate în "arhiva indiferenţei" primăriei Cernăuţi. 

 

La 5 martie a.c. conducerea Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" şi a Ligii 

Tineretului Român "Junimea" din centrul regional, împreună cu preşedintele grupul de iniţiativă 

al comitetului părintesc, au avut o întâlnire cu reprezentanţii misiunii OSCE în oraşul Cernăuţi, 

la invitaţia acestora, după ce asociaţiile respective au înaintat săptămâna trecută o scrisoare 

oficială OSCE, în care solicită ajutorul statelor străine în soluţionarea problemei respective. 

 

Mai multe detalii în reportajul realizat de televiziunea online BucPress TV din Cernăuţi care 

poate fi accesat aici: http://www.bucpress.eu/social/romanii-din-orasul-cernauti-ar-8884 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29922-2019-03-07-08-22-03.html
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640 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/640-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

640 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Marea Britanie – 175 locuri de muncă: 100 lucrător în agricultură, 50 îngrijitor persoane la 

domiciliu, 15 farmacist, 10 infirmier; 

 

Olanda – 155 locuri de muncă: 85 lucrător în sere, 45 lucrător sezonier, 13 culegător 

sparanghel, 12 culegător căpşuni; 

 

Spania – 150 locuri de muncă: 150 agricultor; 

 

Germania – 84 locuri de muncă: 18 lucrător în construcţii, 10 sudor, 10 montator acoperişuri, 6 

şofer de camion, 5 măcelar, 4 personal servire, 3 manipulant marfă, 3 zidar, 2 bucătar, 2 

operator maşini CNC, 2 personal gastronomia de sistem, 2 personal întâmpinare oaspeţi, 2 

specialist restaurant, 2 stivuitorist, 1 cameristă, 1 croitor decoraţiuni, 1 faianţar, 1 mecanic în 

construcţii, 1 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 1 montator schele, 1 

operator maşini şi utilaje pentru construcţii, 1 recepţioner, 1 şofer autobuz, 1 tâmplar, 1 

tehnician aparate şi sisteme electronice, 1 tehnician electronica, 1 tehnician sondaje 

topografice; 

 

Suedia – 24 locuri de muncă: 8 mecanic maşini şi utilaje grele, 8 operator CNC; 5 vopsitor 

auto, 3 mecanic auto; 

 

Finlanda – 19 locuri de muncă: 10 muncitor constructor, 6 pavator, 3 vopsitor industrial; 

https://www.timpromanesc.ro/640-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Norvegia – 16 locuri de muncă: 5 instalator industrial/instalator de ţevi, 5 sudor, 5 vopsitor 

auto/tehnician de reparaţii, 1 ghid antrenor caiac; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

 

Ungaria – 3 locuri de muncă: 3 manipulant mărfuri; 

 

Irlanda – 2 locuri de muncă: 55 ciontolitor tranşator carne; 

 

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

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII DIN GRECIA, INTERESAŢI DE TRANSFERUL PENSIEI ÎN ROMÂNIA 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-grecia-interesati-de-transferul-pensiei-in-romania/ 

 

Asociaţia Interculturală Româno-Elenă Dacia din Atena a organizat duminică, 3 martie 2019, o 

primă întâlnire  de lucru cu dna Elly-Ana Moga, ataşat pe probleme de muncă şi sociale al 

Ambasadei României la Atena.În cadrul întâlnirii,  românii prezenţi  au purtat discuţii, au pus 

întrebări şi au expus problemele cu care se confruntă, pentru a se încerca rezolvarea 

acestora. S-a discutat despre  problema pensiilor, despre cum poate fi transferată aceasta  în 

România, despre procedurile de angajare legală a unui cetăţean român în Grecia, precum şi 

despre  drepturile care i se cuvin în cazul în care acesta nu este plătit sau concediat fără 

motiv. 

Potrivit unui comunicat de presă, dna. Elly Moga a preluat sesizările făcute, a notat problemele 

cu care românii se confruntă, urmând ca, în funcţie de caz, să le transmită autorităţilor 

competente, spre analiză şi soluţionare. 

Ataşatul pe probleme de muncă şi sociale este un expert al Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale (MMJS) trimis în misiune permanentă pe lângă misiunile diplomatice ale României în 

străinătate. 

 

Conform legislaţiei române în vigoare (art. 12 al HG nr.12/2017, privind organizarea şi 

funcţionarea MMJS), acesta are următoarele atribuţii : 

a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; 

b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; 

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale; 

d) promovarea şi respectarea drepturilor lucrătorilor români aflaţi în 

străinătate, în conformitate cu legile şi normele internaţionale, cu valorile 

drepturilor omului, libertăţii şi democraţiei; 

e) combaterea muncii ilegale a cetăţenilor români în străinătate; 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-grecia-interesati-de-transferul-pensiei-in-romania/
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f) activarea pieţei forţei de muncă din ţara unde funcţionează către solicitanţi din România; 

g) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate şi instituţiile şi 

structurile Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din România . 

Vă informăm că aceasta  primă întâlnire a dnei Elly Moga cu membrii Asociaţiei Dacia face 

parte dintr-o serie de întâlniri regulate care se vor organiza la sediul nostru trimestrial. – 

corespondenţă de la Daniela Popescu, Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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O ECHIPĂ DE ROMÂNI A RIDICAT O IMENSĂ STRUCTURĂ ÎN UK PENTRU LANSAREA 

CELEI MAI MARI NAVE DE CROAZIERĂ MSC, „BELLISSIMA” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/29919-2019-03-07-08-05-37.html 

 

Linia de croazieră MSC a lansat la apă sâmbătă, 2 martie, în portul Southampton, cea mai 

nouă navă a sa, „Bellissima" , transmiteCristi Merchea pentru www.emigrantul.it, preluat de 

Romanian Global News. 

 

„Bellissima" are un tonaj de 171.598 GRT (tonajul brut al registrelor), a fost construită la 

şantierele Chantiers de l'Atlantique din St Nazaire, Franţa şi este cea mai mare navă a 

companiei, având o capacitate 5700 de pasagerişi un cost de 750 de milioane de euro. Na va 

este concepută pentru a găzdui spectacolele Cirque du Soleil realizate exclusiv pentru ea. 

Întregul tavan al promenadei interioare este acoperit de un ecran LED urias de 480mp dar are 

20 de baruri, 10 restaurante şi un parc acvatic. 

 

Imensa navă a fost trasă la chei şi a rămas timp de 3 zile, maestuozitatea sa de 315 m 

lungime fiind admirată de departe. 

 

La ceremonia inaugurării au participat 5000 de oaspeţi din 50 de ţări, la eveniment fiind 

prezente două şi mari personalităţi italiene, Andrea Bocelli şi Sofia Loren. Aceasta nu ar fi 

putut avea loc fără contribuţia de excepţie a unei echipe de profesionişti români venită de la 

Roma pentru a amenaja imensul spaţiu: un cort de 140 m lungime şi 80 m lăţime pentru a 

primi pe toţi invitaţii. Şi nu numai. Sala imensă de concert, ridicată pe cheiul portului 

Southampton, cu tot ceeea ce a însemnat logistica ei, (sunetul a fost realizat de o firmă din 

Milano), a avut şi 3 culuoare la fel de mari care făceau accesul de la cort spre punte fiind 

montate în 9 zile de muncă asiduă, bine programată, de către cei 12 români conduşi de 

nemţeanul Ion Apetrei. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/29919-2019-03-07-08-05-37.html
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Echipa românilor s-a ocupat în UK şi de demontarea structurii realizate şi folosite pentru 

eveniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SEZONUL ROMÂNIA-FRANŢA PREZENTAT LA LYON 

https://www.timpromanesc.ro/sezonul-romania-franta-prezentat-la-lyon/ 

 

Preşedintele României, Klaus Iohannis, va efectua, în perioada 27 – 28 noiembrie a.c., o vizită 

oficială în Franţa, cu prilejul inaugurării Sezonului cultural România-Franţa, care are loc într-un 

an cu multiple semnificaţii: 10 ani de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic, precum 

şi celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918.Marţi, 27 noiembrie a.c., preşedintele 

României va participa la Domul Invalizilor la Concertul dedicat comemorării celor căzuţi în 

Primul Război Mondial şi va vizita expoziţia ”A l’Est, la guerre sans fin – 1918 – 1923”, care 

cuprinde o serie de lucrări consacrate României şi misiunii Generalului Berthelot. De 

asemenea, cu această ocazie va fi lansat şi timbrul comun cu efigia Generalului Berthelot, în 

contextul celebrării Centenarului Marii Uniri. 

 

Lansarea Sezonului România – Franţa va avea loc la Centrul Naţional de Artă şi Cultură 

Georges Pompidou, în prezenţa preşedintelui României,  Klaus Iohannis, şi a preşedintelui  

Franţei, Emmanuel Macron. Cei doi preşedinţi vor vizita Atelierul Brâncuşi, expoziţia 

consacrată iei în opera pictorilor Matisse şi Pallady, precum şi expoziţiile Gherasim Luca, 

Mihail Olos, Andrei Cădere şi Adrian Ghenie, care deschid la Centrul Beaubourg un sezon de 

artă contemporană românească. 

 

Ulterior, preşedintele Klaus Iohannis şi preşedintele Emmanuel Macron vor purta convorbiri 

oficiale la Palatul Élysée, care vor viza confirmarea caracterului special al relaţiei bilaterale, 

aprofundarea Parteneriatului Strategic, consolidarea cooperării economice şi rolului comunităţii 

româneşti din Franţa. Totodată, va avea loc un schimb de opinii pe temele de actualitate ale 

agendei UE, inclusiv în contextul pregătirii exercitării Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii 

Europene, respectiv agendei internaţionale şi de securitate. 

 

https://www.timpromanesc.ro/sezonul-romania-franta-prezentat-la-lyon/
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Miercuri, 28 noiembrie a.c., Klaus Iohannis va avea, la sediul Ambasadei României la Paris, o 

întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Franţa. 

 

Organizarea Sezonului România – Franţa a fost convenită în cadrul întâlnirii care a avut loc  la 

Paris, în data de 10 februarie 2015, între Preşedintele României şi Preşedintele Republicii 

Franceze. Sezonul România-Franţa este cuprins în Foaia de parcurs a Parteneriatului 

Strategic bilateral, urmând a se desfăşura peste 400 de proiecte atât în Franţa, în perioada 28 

noiembrie 2018 – 17 aprilie 2019, cât şi în România, în intervalul 18 aprilie – 14 iulie 2019. 

Sezonul cultural va propune publicului manifestări culturale, dar şi evenimente din domeniul 

educaţiei şi inovării, economiei şi antreprenoriatului, gastronomiei, turismului şi sportului, 

precum şi cooperării între colectivităţile locale. 
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ÎNTÂLNIRE LITERARĂ CU SCRIITORUL CĂTĂLIN MIHULEAC, LA ICR BERLIN 

https://www.timpromanesc.ro/intalnire-literara-cu-scriitorul-catalin-mihuleac-la-icr-berlin/ 

 

În seara de 28 februarie, de la orele 19.00, scriitorul ieşean Cătălin Mihuleac a deschis un 

dialog cu publicul la sediul ICR Berlin, pornind de la romanul  ”America de peste pogrom” 

(«Oxenberg & Bernstein»), tradus în germană de Ernest Wichner şi salutat la superlativ de 

critica germană în decursul anului trecut. 

 

Romanul este provocator şi extrem de solicitant emoţional, nu atât prin limbajul frust, cât mai 

ales prin decizia de a aborda subiectul pogromului de la Iaşi, din 29 iunie 1941. Tema căreia 

autorul a fost determinat să i se dedice, după cum el însuşi mărturiseşte,  a presupus o formă 

severă de disciplină şi expunere, cititorul fiind confruntat cu o lectură dificilă. Din această 

tensiune, probabil necesară, se naşte o reală comunicare şi o mai nuanţată înţelegere. 

 

Autorul se declară deschis interogaţiilor, mărturisirilor despre parcursul său de scriitor. Câteva 

fragmente din roman vor fi citite şi interpretate în limba originală şi în traducere germană de 

actriţa Monica Broos. 

 

 

Cătălin Mihuleac este un cunoscut prozator şi dramaturg român al momentului. Ultimele sale 

patru volume, incluzîndu-l şi pe cel de faţă, sunt apărute sub egida Editurii Cartea 

https://www.timpromanesc.ro/intalnire-literara-cu-scriitorul-catalin-mihuleac-la-icr-berlin/
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Românească. Primul, Zece povestiri multilateral dezvoltate, apare în anul 2010. Urmează 

Aventurile unui gentleman bolşevic (2012), America de peste pogrom (2014) şi Ultima ţigară a 

lui Fondane (2016), pentru care a primit Premiul pentru Proză, pe anul 2016, acordat de 

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. Ultimele două titluri fac parte dintr-un proiect mai 

amplu al autorului, ce are drept scop restituirea literară a multiplelor faţete ale istoriei evreilor 

din România. 
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A DOUA ZI A PARTICIPĂRII MINISTRULUI DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE, 

GEORGE CIAMBA, LA CEA DE-A PATRA EDIŢIE A FORUMULUI ECONOMIC DE LA 

DELPHI 

http://www.mae.ro/node/48195 

În marja Forumului Economic de la Delphi, ministrul delegat pentru afaceri europene, George 

Ciamba, a avut o întâlnire de lucru la care au participat George Katrougalos, ministrul 

afacerilor externe din Republica Elenă, Nikola Dimitrov, ministrul afacerilor externe al 

Republicii Macedonia de Nord şi Terens Quick, ministrul de externe adjunct al Greciei. Cei 

patru oficiali au trecut în revistă ultimele evoluţii în dosarul privind parcursul european al 

Balcanilor de Vest, o prioritate a Preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene. George 

Ciamba a reafirmat importanţa menţinerii politicii de extindere pe agenda de priorităţi a Uniunii 

Europene şi a dat asigurări că România, ca Preşedinţie, va contribui activ la avansarea acestui 

dosar. Ministrul delegat a adus în discuţie importanţa dezvoltării unui format de colaborare 

România - Macedonia de Nord şi Grecia, care să contribuie la promovarea agendei ambiţioase 

pentru Balcanii de Vest. Oficialul român a oferit sprijinul Preşedinţiei române în continuarea 

proceselor de reformă. 

În marja aceluiaşi eveniment, ministrul delegat pentru afaceri europene a avut o întrevedere cu 

Dimitris Avramopoulos, comisarul european responsabil pentru migraţie, afaceri interne şi 

cetăţenie. Oficialul român a amintit faptul că România a obţinut acordul statelor membre pentru 

începerea negocierilor cu Parlamentul European pe o propunere legislativă care să extindă 

mandatul Agenţiei Europene pentru Paza Frontierelor şi Garda de Coastă (Frontex), dar şi 

acordul asupra unui regulament menit să îmbunătăţească funcţionarea reţelei europene de 

ofiţeri de legătură în materie de imigraţie. 

George Ciamba a avut o întâlnire şi cu Giorgos Koumoutsakos, membru al Parlamentului elen. 

Cei doi au discutat despre provocările actuale din spaţiul european, dar şi rezultatele primelor 

două luni ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. 

Sursă: mae.ro 

http://www.mae.ro/node/48195
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VIZITA OFICIALĂ A PRIM-VICEMINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII 

SOCIALISTE VIETNAM, BUI THANH SON - PRIMIREA DE CĂTRE MINISTRUL TEODOR 

MELEŞCANU ŞI CONVORBIRI CU SECRETARUL DE STAT PENTRU AFACERI 

BILATERALE GLOBALE, MONICA GHEORGHIŢĂ 

http://www.mae.ro/node/48248 

 

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, l-a primit astăzi, 6 martie 2019, pe prim-

viceministrul afacerilor externe şi emisarul special al Prim-ministrului Republicii Socialiste 

Vietnam, Bui Thanh Son. 

 

În plan bilateral, şeful diplomaţiei române şi-a exprimat aprecierea pentru dinamismul 

dialogului politic din ultimii ani şi a evidenţiat interesul părţii române pentru consolidarea 

relaţiilor economice, creşterea şi diversificarea schimburilor comerciale între cele două state. 

De asemenea, ministrul Teodor Meleşcanu a subliniat angajamentul României, în calitate de 

stat membru deţinător al Preşedinţiei Consiliului UE, pentru semnarea Acordului de Liber 

Schimb şi a Acordului privind Protecţia Investiţiilor UE – Vietnam cât mai curând posibil. 

 

În cadrul convorbirilor cu secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica 

Gheorghiţă, au fost trecute în revistă stadiul relaţiilor bilaterale şi perspectivele de consolidare 

a cooperării sectoriale în domenii precum agricultură, energie, educaţie. Totodată, cei doi 

demnitari au avut un schimb de opinii cu privire la modalităţile de încurajare a comerţului 

bilateral, promovarea accesului produselor româneşti pe piaţa vietnameză şi organizarea de 

evenimente de afaceri cu sprijinul Camerelor de Comerţ şi Industrie din cele două ţări. 

 

O prioritate a agendei discuţiilor a constat în evaluarea stadiului dialogului UE – Vietnam şi a 

etapelor de parcurs în vederea semnării Acordului de Liber Schimb şi a Acordului privind 

Protecţia Investiţiilor UE – Vietnam. 

http://www.mae.ro/node/48248
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Cele două părţi au abordat şi oportunităţile de cooperare în cadrul Asia-Europe Meeting 

(ASEM), secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale reiterând invitaţia adresată părţii 

vietnameze de participare la evenimentele organizate în România, în mai 2019, respectiv 

Reuniunea Miniştrilor Educaţiei ASEM, Conferinţa Rectorilor şi Forumul Studenţilor ASEF. 
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ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE PE AGENDA DISCUŢIILOR DINTRE CĂLIN POPESCU-

TĂRICEANU ŞI E.S. DL ANDREW NOBLE, AMBASADORUL REGATULUI UNIT AL MARII 

BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD ÎN ROMÂNIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29925-2019-03-07-08-33-36.html 

 

Preşedintele Senatului, dl Călin Popescu-Tăriceanu, l-a primit, astăzi, 6 martie 2019, pe E.S. dl 

Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, 

aflat în vizită de prezentare. Înaltul demnitar român i-a adresat noului ambasador spaniol 

felicitări pentru numirea în funcţie şi l-a asigurat de sprijinul autorităţilor române în îndeplinirea 

cu succes a mandatului său, transmite Romanian Global News. 

 

În cadrul discuţiei Călin Popescu-Tăriceanu a apreciat contribuţia la economiile celor două ţări 

pe care o are numeroasa comunitate de cetăţeni români rezidenţi în Marea Britanie, care au 

demonstrat o foarte bună integrare socială şi pe piaţa muncii, datorită pregătirii profesionale 

superioare şi a împărtăşirii de valori comune, favorabile construirii de punţi între cele două ţări. 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului a apreciat nivelul foarte bun al relaţiei strategice româno-britanice, care 

asigură cadrul necesar dezvoltării şi aprofundării cooperării sectoriale între cele două state, un 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29925-2019-03-07-08-33-36.html
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factor necesar şi determinant pentru viitorul relaţiei bilaterale, după retragerea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană. În acest context, Călin Popescu-Tăriceanu a reliefat rolul important pe 

care diplomaţia parlamentară îl are în reînnoirea Parteneriatului Strategic bilateral. 

 

În cadrul dialogului au fost abordate aspecte referitoare la Brexit, precum şi tematica legată de 

cooperarea bilaterală în domeniul securităţii la Marea Neagră. Totodată, preşedintele 

Senatului a evidenţiat tendinţa ascendentă a schimburilor comerciale şi a menţionat 

deschiderea părţii române de a explora modalităţi suplimentare de realizare a potenţialului 

încă nedezvoltat în acest domeniu. 
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ICR LISABONA PREZINTĂ PRIMA EXPOZIŢIE PERSONALĂ MIRCEA MUNTENESCU ÎN 

PORTUGALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29915-2019-03-07-07-51-56.html 

 

Galeria Institutului Cultural Român de la Lisabona (Rua de Barão 10, Alfama) va găzdui, în 

perioada 14 martie – 3 mai 2019, expoziţia Hanuman a artistului Mircea Muntenescu. 

Vernisajul va avea loc în data de 14 martie, ora 19.00, în prezenţa artistului şi a domnului 

Fernando Couto e Santos, eseist şi cronicar literar, transmite Romanian Global News. 

 

„Poet desăvârşit, Mircea Muntenescu doreşte să omagieze aportul cultural şi estetic adus de 

Imperiul Portughez în secolul al XVI-lea prin colonizarea Indiei, naţiune plină de profunzime ce 

i-a relevat artistului calea demersului său. Artistul se întoarce la începuturile societăţii indiene, 

cea mai veche cultură a lumii, pentru a descoperi rădăcina conexiunii omului cu natura, cu 

spaţiul în care acesta trăieşte, visează şi se dezvoltă, redeschizând astfel problematici 

propuse de Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss sau René Guénon." (Ioana Iulia Şerban) 

 

„Veşnic nemulţumit de sine, având acea autoironie pe care artistii adevăraţi o păstrează toată 

viaţa ca pe un bun de preţ, maniac până la perfecţiune cu propiile imagini pe care le 

construieşte pe colile albe, care i-au umplut viaţa, purtător in sânge de reverii cromatice şi de 

linii frânte cu mare ştiinţă, Mircea Muntenescu nu e mai mult decât Mircea Muntenescu, adică 

meşteşugarul care sfinţeşte albul pur al suprafeţelor goale cu privirea şi mâna, născând 

compoziţii cu oameni şi animale, făcând din aerul mişcător un cadru îmblânzit de ocruri şi pete 

fumurii. Când îi ai în faţă lucrările lui, întri într-o lume ce te spală de imperfecţiuni, de vulgarităţi 

şi de urăciune. Mircea Muntenescu dezvăluie prin desen acea frumuseţe care te sperie cu 

magia ei." (Iolanda Malamen) 

 

Mircea Muntenescu s-a născut în anul 1951, la Bucureşti. A absolvit Liceul Tonitza (în 1969) şi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29915-2019-03-07-07-51-56.html
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Academia de Arte din Bucureşti (1974). A debutat alături de Sorin Dumitrescu, Şerban 

Gabrea, Marin Gherasim şi Horia Bernea, cu expoziţia Arta şi natura, în 1976. A obţinut 

Premiul Atelierului 35 în anul 1976. A fost colaborator al Revistei Secolul XX, în 1978 şi 1979. 

În anul 1980 a devenit membru UAP. În 1982 a participat la JUGENDTRIENNALE, la 

Nuremberg. Tot în 1982 a plecat pentru o documentare în artă, în Siberia. În anii optzeci s-a 

exprimat mai ales prin design grafic, creând ilustraţii de carte pentru copii pentru care a fost şi 

premiat. În 1990 a beneficiat de o bursă la Paris, iar în 1991, statul italian i-a oferit o bursă de 

studiu la Veneţia. A avut expoziţii personale la Accademia di Romania, la Roma, în anul 2003, 

iar în 2004 a participat la o expoziţie organizată de M.N.A.C. în Spania. În anul 2008 a devenit 

doctor în arte vizuale-estetică, sub îndrumarea lui Gheorghe Achiţei. În anul 2017, a avut 

expoziţie personală la ARCUB, Bucureşti, iar în acelaşi an, a primit Premiul pentru grafică, 

pentru întreaga activitate, acordat de UAP. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



 

                   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, 

 

26 

ACTIVITATEA COMISIEI ÎN SĂPTĂMÂNA 04-08 MARTIE 2019 

 

În data de 05 martie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării din Senatul României, a fost dezbătută L119/2019 - Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea 

iniţiativei legislative de către cetăţeni. 

 

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

cu majoritate de voturi să adopte aviz negativ. 
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DEPLASAREA DOMNULUI RADU MIHAIL, PREŞEDINTELE COMISIEI ÎN MAREA 

BRITANIE 

 

Domnul senator Radu Mihail, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării, a efectuat la sfârşitul lunii februarie o vizită de lucru în Marea Britanie.  

 

Cu această ocazie, domnul senator a avut întrevederi cu personalul diplomatic din cadrul 

Ambasadei României de la Londra cât şi cu reprezentanţii  Consulatului General al României 

de la Manchester. 

 

    

 

 

 

Printre subiectele discutate în cadrul acestei întâlniri s-a numarat şi nevoia celor două 
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reprezentaţe diplomatice de eficientizare a numărului mare de solicitări din partea cetăţenilor 

români. În acelaşi context, sugestiile venite din partea personalului consular dar şi din partea 

cetăţenilor vor fi prezentate în cadrul sedinţei Comisiei şi ulterior discutate cu ministerele de 

resort. 

 

De asemenea, în cadrul acestei vizite, domnul senator a avut câteva întâlniri şi cu comunităţile 

de români care lucrează sau studiază la Londra.  
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VIZITA DE LUCRU EFECTUATĂ DE COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN 

SENATUL ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=FD8F0F62-AB19-43D4-8D5E-2EDA5891AD35 

 

În perioada 2-4 martie 2019, o delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării, reprezentată de domnul senator Dan Manoliu, vicepreşedintele Comisiei şi domnul 

senator Hadârcă Ion, membru al Comisiei a efectuat o vizită de lucru în Republica Federală 

Germania. Membrii Comisiei au participat la acest eveniment organizat de Asociaţia ”Dacia” 

din Nürenberg, la invitaţia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Tema principală a 

evenimentului a fost promovarea valorilor româneşti în Germania, cu participarea tuturor 

asociaţilor şi parohiilor româneşti din zonă.    

  

Astfel, în data de 2 martie a.c. membrii Comisiei au avut întâlniri de lucru cu membri ai 

comunităţilor de români din Republica Federală Germania, la sediul Centrului cultural româno-

german “Dumitru Dorin Prunariu” din Nürenberg. Cu acestă ocazie a fost apreciată activitatea 

diversă şi complexă a Centrului în susţinerea valorilor româneşti şi promovarea identităţii 

naţionale. Au fost dezbătute problemele cu care se confruntă românii aflaţi în Republica 

Federală Germania şi au fost propuse soluţii şi sugestii pentru întărirea dialogului şi colaborării 

cu structurile guvernamentale şi culturale din ţară. 

  

La această întâlnire au luat parte: doamna Lilla Debelka, secretar de stat în Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, domnul deputat Radu Nicolae Sebastian, secretar al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

reprezentanţi mass media din România, reprezentanţi ai administraţiei locale – Primăria din 

Nürenberg. 

  

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=FD8F0F62-AB19-43D4-8D5E-2EDA5891AD35
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Duminică, 3 martie 2019, invitaţii au luat parte la slujba religioasă de la Parohia “Sfântul 

Mucenic Dimitrie” din Nurenberg şi la acţiunile Asociaţiei comunităţii româneşti “Dacia” din 

Republica Federală Germania, în contextul festivalului Faschingszg 2019 organizat de 

Primăria Nürenberg. 

  

Vizita s-a încheiat în data de 4 martie a.c. cu întâlnirea la Mitropolia Ortodoxă Română a 

Germaniei, Europei Centrale şi de Nord cu ÎPS Dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru 

Germania, Europa Centrală şi de Nord 

  

                       


