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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Românii vor putea trece Dunărea, în Serbia, cu bacul 

2. Consultare publică privind funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica 

Moldova 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Distincție pentru un medic român, angajat la cel mai mare spital din Londra 

4. Românii din Washington sunt invitați la o petrecere românească 

 

III. ACTUALITATE 

5. Noi povești ale generației următoare, copii români din afara granițelor 

6. Franța – Continuarea perturbărilor din transporturile publice 

7. Anneli Ute Gabanyi, prelegere despre Revoluția Română la ICR Berlin 

8. Președintele Klaus Iohannis: Rezultatul alegerilor din Marea Britanie este foarte bun pentru 

românii de acolo. Premierul Boris Johnson a dorit să finalizeze Brexitul cu un acord, un acord 

bun, care îi protejează pe români, le acordă drepturi semnificative 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 
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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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ROMÂNII VOR PUTEA TRECE DUNĂREA, ÎN SERBIA, CU BACUL 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-vor-putea-trece-dunarea-in-serbia-cu-bacul/ 

 

Momentul în care vom putea trece Dunărea cu bacul de la Moldova Nouă, România în 

Golubac, Serbia se apropie. Primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Torma a anunțat pe 

pagina sa de Facebook că a inaugurat printr-o cursă de probă, traseul bacului ”Baziaș 4”. 

 

Moto-ul acestui proiect este ”Un pas mic pentru Moldova Nouă, dar un pas mare pentru 

dezvoltarea turismului în Clisura Dunării”. 

 

Punctul vamal este situat la ieșirea către Orșova din Moldova Veche, în zona portului Industrial 

Moldomin. Bacul va opera două curse zilnice, în primă fază, una dimineața și alta după-

amiaza. Operatorul de transport naval este S.C. Eoliana și, în curând, va publica informațiile 

legate de orar, tarife și alte date importante pentru turiști. 

 

La 20 decembrie 2019 se preconizează cursa oficială și, ulterior, vor începe cursele regulate. 

Vaporul va putea transporta maximum 20 autoturisme și 50 călători, iar timpul parcurs pe 

Dunăre între cele două puncte vamale este de aproximativ 30 minute. Vor exista curse 

speciale între punctul vamal și centrul celor două orașe corelate cu programul orar al 

vaporului, potrivit Romania-actualitati.ro. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-vor-putea-trece-dunarea-in-serbia-cu-bacul/
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CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND FUNCȚIONAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU 

RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA 

https://www.timpromanesc.ro/consultare-publica-privind-functionarea-departamentului-pentru-relatia-cu-republica-

moldova/ 

 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță deschiderea consultării publice cu privire la 

proiectul de hotărâre de guvern privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului 

pentru Relația cu Republica Moldova. 

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot trimite în termen de zece zile calendaristice de la data publicării 

prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro. 

 

 

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri privind organizarea și funcționarea 

Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova”. Propunerile trimise vor fi publicate pe 

pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-

normative/. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

 

 Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/consultare-publica-privind-functionarea-departamentului-pentru-relatia-cu-republica-moldova/
https://www.timpromanesc.ro/consultare-publica-privind-functionarea-departamentului-pentru-relatia-cu-republica-moldova/
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DISTINCȚIE PENTRU UN MEDIC ROMÂN, ANGAJAT LA CEL MAI MARE SPITAL DIN 

LONDRA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/32035-2019-12-12-10-37-18.html 

 

Medicul Roxana Hotoboc, fostul director al Ambulanței Gorj, a primit distincția „Angajatul lunii 

Noiembrie 2019″, la Departamentul de Urgență din cadrul „St. Thomas' Hospital", cea mai 

mare unitate medicală din Londra, tramsmite www.ziarulromanesc.net, preluat de Romanian 

Global News. 

 

În urmă cu doi ani și jumătate, ea a mai primit distincția de cel mai bun angajat al lunii la nivelul 

întregului spital. 

 

„Am fost numită «Angajatul lunii Noiembrie 2019», la Departamentul de Urgență unde lucrez! 

Sunt mândră și fericită! Și mă simt foarte responsabilă!", a postat medicul Roxana Hotoboc pe 

pagina sa de Facebook. 

 

„Nu m-am integrat în sistemul din România și am renunțat" 

 

Roxana Hortopan s-a născut în Târgu Jiu, a absolvit Facultatea de Medicină din Timișoara şi a 

fost, apoi, timp de șapte ani, medic generalist la dispensarul din comuna Urdari. 

 

A ocupat și funcția de director al Ambulanței Gorj, dar a fost înlăturată, după care a decis să 

plece din țară. „Am finalizat specialitatea urgență și am început să lucrez din anul 1995 la 

Serviciul de Ambulanță Gorj. 

 

În anul 2007 am luat decizia de emigra în Anglia, iar principalul motiv a fost acela de a le da o 

șansă copiilor mei, să-și schimbe viitorul și să trăiască într-o altfel de societate, acolo unde se 

pot ridica pe picioarele lor şi pe propriile lor merite. Acesta a fost motivul numărul unu. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/32035-2019-12-12-10-37-18.html
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Am avut și nemulțumiri profesionale. Toată viața am fost o luptătoare şi în România mă tot 

băteam cu morile de vânt. Am fost educată să fiu corectă şi mereu am avut necazuri din acest 

motiv. Nu m-am integrat în sistemul din România şi am renunţat, dorind să schimb viitorul 

copiilor", a povestit Roxana Hotoboc pentru adevarul.ro. 

 

Roxana Hotoboc susține că în Anglia nu se face rabat de calitate și că a avut mult de învățat 

pentru a se putea integra: „A fost greu pentru că nu eram pregătită şi nu ştiam prea multe 

amănuntă despre sistemul de sănătate şi cunoşteam doar limba la nivel «basic». Limbajul 

profesional l-am prins destul de repede şi nu am avut dificultăţi. Am deprins protocoalele şi a 

trebuit să învăţ multe lucruri, să lucrez în sistem informatizat. În primele luni a trebuit să 

studiez. Aveam într-o mână cartea medicală de urgenţă engleză şi în cealaltă pe cea 

românească. Cea mai mare diferenţă între sistemele de sănătate din România şi Anglia este 

că aici nu se face rabat de la calitate şi se fac investiţii pentru calitatea medicală. Se investeşte 

foarte mult în materiale, partea tehnică şi resursele umane". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNII DIN WASHINGTON SUNT INVITAȚI LA O PETRECERE ROMÂNEASCĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/32024-2019-12-11-09-46-07.html 

 

Pe 20 decembrie începând cu ora 19:30 românii din Washington sunt invitați la o Petrecere 

românească "Ca în seara de Crăciun," un eveniment cu colinde și tradiții de sărbători, muzică 

ușoară și populară și multe alte surprize. Invitații speciali sunt bine-cunoscutul cântăreț de 

muzică ușoară și colinde, George Rotaru și faimosul trompetist Mirel Manea, transmite 

Romanian Global News. 

 

Grupul de dansatori populari profesioniști din DC vor încânta publicul cu tradiții de sărbători, cu 

dansul Caprei și Ursul iar DJ Coco va completa atmosfera serii (English below). 

 

George Rotaru a devenit bine cunoscut publicului din România cu șlagărul său "Ochii tăi" dar 

și cu multe alte romanțe și cântece populare, în special din zona Făgăraș. El este singurul 

solist român care a avut contracte la marile cazinouri din Las Vegas, scene unde au cântat 

înaintea lui artiști precum Elvis Presley, Frank Sinatra și Liza Minelli. Mirel Manea și-a dedicat 

viața unui instrument mai puțin cunoscut sau recunoscut – trompeta. A cântat alături de nume 

mari ale muzicii clasice universale, de la Zuchero la Lucio Dala sau Gheorghe Zamfir și a făcut 

parte din cele mai cunoscute orchestre din România și Italia. Cel mai special moment al 

carierei sale a fost dat de invitația de a susține un recital la Vatican pentru Papa Ioan Paul al 

doilea. Trompeta lui Mirel Manea se aude acum tot mai des și în România, fie ca prim-

trompetist al Filarmonicii de Stat din Botoșani sau la concerte profesioniste, muzica sa fiind 

drumul către magia sunetului de calitate. 

 

Biletele costă $30 de persoană și pot fi achiziționate on line la 

http://craciunindc.eventbrite.com. Copii sub 12 beneficiază de intrare liberă. Mâncare 

românească va fi disponibilă contra cost. Cash bar. Parcare gratuită. Pentru informații și 

rezervări sunați la 646.322.3677 sau 540.429.5786. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/32024-2019-12-11-09-46-07.html
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Evenimentul care va avea loc în Sala socială a Bisericii ortodoxe ucrainene Sf. Andrei – 15100 

New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD este organizat de Romanian Voice International și 

Romanian Journal din New York cu sprijinul Romanians of DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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NOI POVEȘTI ALE GENERAȚIEI URMĂTOARE, COPII ROMÂNI DIN AFARA 

GRANIȚELOR 

https://www.timpromanesc.ro/noi-povesti-ale-generatiei-urmatoare-copii-romani-din-afara-granitelor/ 

 

Sâmbătă și duminică, TVR Internaţional aduce noi poveşti despre începuturile de destin ale 

copiilor români care trăiesc şi se formează departe de România. Săptămâna aceasta 

cunoaştem alţi tineri minunaţi din Italia şi Germania. 

Sâmbătă, 14 decembrie, Angela Avram a pregătit încă o ediţie realizată în Sicilia, unde a 

întâlnit patru copii români speciali. 

 

Davide trăieşte la Alcamo şi este campion naţional al Italiei la Kickboxing. De curând, el a 

câştigat două titluri mondiale la două categorii diferite de greutate, reprezentând Italia. Davide 

s-a născut în Sicilia din părinţi care au emigrat în Peninsulă în 2005. Povestea micului 

campion este pe cât de simplă pe atât de fascinantă. Deşi s-a născut în Italia, Davide a 

moştenit inevitabil talentul sportiv de la tatăl său, care a activat la cluburile din Iaşi. 

 

Erika Maria are 12 ani şi s-a născut la Botoşani. Ambii părinţi sunt români. Vorbeşte bine limba 

română, dar şi pe cea italiană. Se exprimă mai uşor în italiană, chiar dacă în familie se 

vorbeşte doar româneşte. Îşi aminteşte de când era mică poezii precum „Tanu”, „Şireata”, 

„Nicuşor”, „Gândăcelul”, poveşti ca „Harap Alb”, „Fata babei şi fata moşneagului”, „Sarea în 

bucate”, dar şi cântecelele în limba italiană de la Zecchino d’oro. Participă la cursul de limbă 

română şi la spectacole organizate de Asociaţia „Decebal şi Traian”, la fel ca Davide Ciornei. 

 

Maria Mirabela are 10 ani şi s-a născut în Palermo. Părinţii ei sunt amândoi români. Vorbeşte 

italiană, română şi un pic de engleză. Visează să devină actriţă şi s-o cunoască pe Iuliana 

Beregoi. Este membră a Corului de copii „Arcobaleno” al Teatrului Massimo din Palermo. 

 

Valentina s-a născut tot la Palermo. Are 8 ani şi 10 luni şi provine dintr-o familie de români. 

Cântă în Corul de copii „Arcobaleno” şi studiază chitara cu un cunoscut compozitor. Îi place să 

https://www.timpromanesc.ro/noi-povesti-ale-generatiei-urmatoare-copii-romani-din-afara-granitelor/
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deseneze şi de un an se întâlneşte în fiecare sâmbătă cu un grup de copii din comunitatea 

românească, în cadrul Asociaţiei „Bambinii Allegri”. 

 

Duminică, 15 decembrie, Roxana Gheorghe ne prezintă mai mulţi copii români din capitala 

Bavariei. 

 

Miriam (4 ani), Nicole (5 ani) şi Claudiu (5 ani) sunt doar trei dintre cei care compun Ansamblul 

„Ciuleandra München Junior”, un ansamblu de dansuri populare româneşti. Miriam este şi 

membră a Grupei Piticot a Şcolii Româneşti din München, pe care o frecventează săptămânal. 

Copiii descoperă România prin intermediul părinţilor, dar şi cu ajutorul unor oameni inimoşi, 

care nu şi-au uitat ţara şi rădăcinile şi care fac eforturi pentru a transmite generaţiilor tinere 

dragostea pentru tradiţiile şi obiceiurile româneşti. Astfel, la München găsim ansambluri de 

dansuri, cor, şcoală şi grădiniţă, toate în limba română. 

 

Alexandra face parte din primele generaţii de copii care au studiat la cursurile de limba română 

organizate la München. Ea participă neîntrerupt la cursuri din anul 2007, iar de anul acesta 

este voluntar la grupa Piticot. Am putea spune că este cel mai devotat tânăr al comunităţii de 

aici. 
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Din generaţiile care au crescut odată cu şcoala fac parte şi Laura, Patrick şi Phillip. Pentru a 

vedea cât de bine ştiu ei limba română, au fost provocaţi să realizeze o prezentare a şcolii lor. 

 

Şcoala Românească din München asigură prin cursurile şi proiectele pe care le desfăşoară, 

transmiterea limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor, a istoriei şi culturii române. Şcoala îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul a două grupe: NORD – în „Hoffnungskirche” şi SUD – în biserica 

„Naşterea Domnului”. 

 

“Generaţia Următoare” este un proiect al postului TVR Internaţional realizat cu sprijinul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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FRANȚA – CONTINUAREA PERTURBĂRILOR DIN TRANSPORTURILE PUBLICE 

https://www.timpromanesc.ro/franta-continuarea-perturbarilor-din-transporturile-publice/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau 

intenționează să călătorească în Republica Franceză că SNCF (compania națională de căi 

ferate) și RATP (Regia autonomă a transporturilor pariziene) au anunțat prelungirea grevei 

care a debutat la data de 5 decembrie 2019 până vineri, 13 decembrie 2019. 

 

Sunt așteptate în continuare perturbări semnificative în circulația feroviară, urbană și 

interurbană, în rețeaua rutieră, precum și în orarul zborurilor operate de companiile aeriene. 

Direcția Generală a Aviației Civile (DGAC) reamintește pasagerilor să se informeze la 

companiile aeriene despre situația zborurilor. 

 

Cetățenii români pot obține informații actualizate despre situația din transporturile pariziene și 

zona Ile-de-France accesând site-ul RATP https://www.ratp.fr/travaux-

manifestations/manifestations. Conform datelor disponibile pe site-ul Oui.SNCF 

https://www.oui.sncf/, cetățenii sunt încurajați să opteze pentru alternative sigure de călătorie. 

Programul trenurilor poate fi consultat pe site-ul SNCF: https://www.sncf.com/fr/itineraire-

reservation/itineraire, https://www.oui.sncf/ și https://www.oui.sncf/aide/informations-situation-

perturbee-etat-du-trafic-echange-et-remboursement . Pe durata grevei, informațiile despre 

orarul trenurilor, de la o zi la alta, sunt disponibile în fiecare zi la orele 17:00, pe site-ul SNCF. 

 

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

României la Paris: +33147052966 și +33147052755, apelurile fiind redirecționate către Centrul 

de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către 

operatorii Call Center în regim de permanență. 

 

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

https://www.timpromanesc.ro/franta-continuarea-perturbarilor-din-transporturile-publice/
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urgenţă au la dispoziție următoarele telefoane de permanență: misiunea diplomatică a 

României în Republica Franceză: +33680713729, Consulatul General al României la Marsilia: 

+33610027164, Consulatul General al României la Lyon: +33643627736 și Consulatul General 

al României la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela în funcție de zona în care se află. 

 

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

http://lyon.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, www.mae.ro și reamintește 

faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia 

„Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANNELI UTE GABANYI, PRELEGERE DESPRE REVOLUȚIA ROMÂNĂ LA ICR BERLIN 

https://www.timpromanesc.ro/anneli-ute-gabanyi-prelegere-despre-revolutia-romana-la-icr-berlin/ 

 

„Revoluția Română din 1989 – context, cauze, consecințe”, prelegerea susținută de Dr. Anneli 

Ute Gabanyi, fost analist și șef al secției de cercetare pentru România la Radio Europa Liberă, 

va avea loc pe data de 11 decembrie 2019, ora 19.00, la sediul Institutului Cultural Român 

„Titu Maiorescu” din Berlin . Evenimentul, ocazionat de comemorarea a 30 de ani de la 

evenimentele istorice din decembrie 1989, face parte din ciclul de conferințe ”În Dialog”, inițiat 

de institut. 

 

Cercetătoarea și jurnalista Anneli Ute Gabanyi va vorbi în cadrul prelegerii despre: contextul 

internațional și cauzele interne ale revoluției române, opoziția împotriva regimului, etapele 

revoluției, fuga lui Nicolae Ceaușescu și preluarea puterii de către „Frontul Salvării Naționale”, 

lupta împotriva „teroriștilor” până la execuția dictatorului, confirmarea noului regim prin alegeri, 

consecințe pentru perspectivele integrării euro-atlantice ale României 

 

Dr. Anneli Ute Gabanyi (născută în 1942 în București) este cercetător politic, critic literar, 

jurnalist și filolog, care activează de mai multe decenii în Germania. După o carieră în cadrul 

Radio Europa Liberă și la Institutul de Studii Sud-Est-Europene de la München, Dr. Gabanyi a 

lucrat din 2001 ca cercetător asociat al Institutului German pentru Studii Internaționale și 

Securitate din Berlin. Dr. Gabanyi a publicat o serie de cărți, studii şi articole științifice despre 

România sub comunism, revoluția anului 1989, procesul de tranziție instituțional, politic şi 

economic al României, integrarea țării în UE şi NATO. A publicat de asemenea numeroase 

studii despre Republica Moldova. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/anneli-ute-gabanyi-prelegere-despre-revolutia-romana-la-icr-berlin/
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PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS: REZULTATUL ALEGERILOR DIN MAREA BRITANIE 

ESTE FOARTE BUN PENTRU ROMÂNII DE ACOLO. PREMIERUL BORIS JOHNSON A 

DORIT SĂ FINALIZEZE BREXITUL CU UN ACORD, UN ACORD BUN, CARE ÎI 

PROTEJEAZĂ PE ROMÂNI, LE ACORDĂ DREPTURI SEMNIFICATIVE 

https://www.biziday.ro/presedintele-klaus-iohannis-rezultatul-alegerilor-din-marea-britanie-este-foarte-bun-pentru-

romanii-de-acolo-premierul-boris-johnson-a-dorit-sa-finalizeze-brexitul-cu-un-acord-un-acord-bun-care-

ii/?fbclid=IwAR3DRLIFYMdXcmrdGvvDEczKYHRyAxvyOsQno1FTXt51Gx8exRlIJ29ekUg 

 

Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă înainte de a participa la sesiunea 

de lucu Euro Summit de la Bruxelles. Acesta a subliniat faptul că apreciază rezultatul alegerilor 

din Marea Britanie, unde conservatorii lui Boris Johnson au obținut majoritate absolută în 

Parlament, pe care l-a catalogat drept „foarte bun” pentru românii din Marea Britanie.  

 

Principalele declarații ale președintelui: 

 

„Am discutat ieri două teme mari și încă câteva care au fost de actualitate. Aș începe cu 

discuția pe climă, unde obiectivul principal a fost acela de a obține așa-numita neutralitate 

climatică pentru Uniunea Europeană până în 2050. Acest obiectiv a fost discutat și marea 

majoritate dintre noi au agreat că Uniunea Europeană dorește acest lucru. Aici vreau să fac 

încă două remarci care sunt foarte importante pentru publicul general, să înțeleagă despre ce 

vorbim aici de fapt. Neutralitatea climatică înseamnă că ajungem la un nivel de emisii atât de 

redus încât practic nu se mai produc schimbări climatice. Este un obiectiv foarte ambițios. 

Însă, până atunci, avem obiectivul clar și tehnic stabilit, 2030, și acest obiectiv este asumat 

ferm de Uniunea Europeană și România stă destul de bine în ceea ce privește atingerea 

țintelor pentru 2030. Deci, asta ca să înțeleagă toată lumea de acasă că noi lucrăm înspre 

reducerea emisiilor și lucrăm cu succes remarcabil în Uniunea Europeană. Deci, protecția 

naturii, evitarea unei catastrofe climatice, sunt lucruri extrem de importante pentru noi și facem 

ceva practic, concret. Nu am obținut unanimitate și această chestiune se va relua în iunie anul 

viitor, dar progresul este unul semnificativ și îmbucurător 

https://www.biziday.ro/presedintele-klaus-iohannis-rezultatul-alegerilor-din-marea-britanie-este-foarte-bun-pentru-romanii-de-acolo-premierul-boris-johnson-a-dorit-sa-finalizeze-brexitul-cu-un-acord-un-acord-bun-care-ii/?fbclid=IwAR3DRLIFYMdXcmrdGvvDEczKYHRyAxvyOsQno1FTXt51Gx8exRlIJ29ekUg
https://www.biziday.ro/presedintele-klaus-iohannis-rezultatul-alegerilor-din-marea-britanie-este-foarte-bun-pentru-romanii-de-acolo-premierul-boris-johnson-a-dorit-sa-finalizeze-brexitul-cu-un-acord-un-acord-bun-care-ii/?fbclid=IwAR3DRLIFYMdXcmrdGvvDEczKYHRyAxvyOsQno1FTXt51Gx8exRlIJ29ekUg
https://www.biziday.ro/presedintele-klaus-iohannis-rezultatul-alegerilor-din-marea-britanie-este-foarte-bun-pentru-romanii-de-acolo-premierul-boris-johnson-a-dorit-sa-finalizeze-brexitul-cu-un-acord-un-acord-bun-care-ii/?fbclid=IwAR3DRLIFYMdXcmrdGvvDEczKYHRyAxvyOsQno1FTXt51Gx8exRlIJ29ekUg
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A doua chestiune legată de Cadrul Financiar Multianual, a fost discutat și am hotărât, noi toți 

împreună, să predăm pregătirea acestui buget Președinției Consiliului European fiindcă în 

măsura în care s-a lucrat la acest proiect până acum nu s-a obținut progresul pe care  l-am 

așteptat. Deci, începând de acum, nu va mai fi această chestiune în răspunderea Președinției 

rotative, ci se va găsi la Președinția Consiliului European. Au fost și alte teme importante pe 

care le-am discutat aseară. În paralel, toată lumea a urmărit, sigur, și exit-poll-urile din Marea 

Britanie și eu pot să îmi exprim mulțumirea față de rezultatul obținut acolo în sensul că există 

acum o majoritate clară care, sperăm noi cu toții, va finaliza Brexitul, cu Acord, evident.” 

 

Întrebat „la ce trebuie să se aștepte românii din Marea Britanie după Brexit?”, președintele 

României a răspuns: „Acest rezultat este foarte bun pentru românii din Marea Britanie fiindcă 

premierul Boris Johnson, împreună cu Partidul Conservator, au dorit și cred că doresc și în 

continuare, să realizeze Brexitul, dar cu Acord, acel acord negociat cu Uniunea Europeană, un 

acord bun care îi protejează pe românii noștri, le acordă drepturi semnificative și de asta am 

spus de multe ori și acum se pare că ne apropiem de această soluție: cea mai bună variantă, 

dacă se ajunge la Brexit, este un Brexit cu Acord și spre asta ne îndreptăm. Astăzi vom mai 

avea câteva discuții, dar cred că nu vor fi chiar așa de complicate ca cele de aseară, avem un 

Euro Summit în format extins unde se vor discuta chestiuni legate de Uniunea bancară. Vom 

avea mai târziu o discuție pe Articolul 50, adică despre Brexit, și prevăd astăzi discuții, de 

asemenea, cu rezultate pozitive.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: biziday.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

În data de 10 decembrie 2019, în cadrul ședinței Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara țării din Senatul României, au fost dezbătute L572/2019 - Propunere legislativă pentru 

aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul 

României, care se întorc în țară și L617/2019 - Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaţilor și a Senatului, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării au hotărât 

cu majoritate de voturi să adopte aviz negativ pentru L572/2019 iar pentru L617/2019 să 

adopte aviz favorabil. 


