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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Peste 200 de români basarabeni au celebrat Ziua Limbii Române la Casa de Cultură din 

Ismail 

2. Reuniune festivă a autorităților locale din România și Republica Moldova, în cadrul 

Festivalului Cultural al Românilor de Pretutindeni de la Chișinău 

3. Românii din Kucevo au sărbătorit Ziua Limbii Române 

4. Românii din Timocul bulgăresc au sărbătorit Ziua Limbii Române la Vidin 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Electricienii , la mare căutare în Europa 

6. Pregătiri pentru Brexit. Mediul de afaceri, românii din Marea Britanie și englezii din România 

trebuie pregătiți 

 

III. ACTUALITATE 

7. Încheierea Forumului Românilor de Pretutindeni 

8. Ministrul Natalia Elena Intotero, în mijlocul celei mai mari comunități românești din afara 

granițelor 

9. Vizita în Spania a secretarului de stat Lilla Debelka 

10. Ministrul Natalia-Elena Intotero, în dialog cu reprezentanții comunității românești din Torino 

11. Întâlnirea ministrului pentru românii de pretutindeni cu reprezentanții comunității românești 

din Milano 

12. Întâlnirea ministrului pentru românii de pretutindeni cu românii din Veneția 

13. Guvernul a prelungit, prin ordonanta de urgenta, termenul de inregistrare pentru votul din 

strainatate 

14. Volumul “Identitatea românească” de Ioan Aurel Pop, ediție în limba italiană, ed. Rediviva 
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– Milano 

15. PE denunta, intr-un proiect de rezolutie, tratamentul aplicat cetatenilor UE de Guvernul 

Johnson: Nu votam un acord fara backstop 

16. Ambasadorii si consulii pot cere de azi suplimentarea sectiilor de vot in diaspora. Care sunt 

regulile 

17. AEP da asigurari ca datele colectate de la romanii care voteaza in afara nu ajung la Fisc 

 

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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PESTE 200 DE ROMÂNI BASARABENI AU CELEBRAT ZIUA LIMBII ROMÂNE LA CASA 

DE CULTURĂ DIN ISMAIL 

https://www.timpromanesc.ro/peste-200-de-romani-basarabeni-au-celebrat-ziua-limbii-romane-la-casa-de-cultura-

din-ismail/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a derulat proiectul „Ziua Limbii 

Române la Ismail”, la Ismail, în Ucraina, la 7 septembrie 2019. Proiectul s-a desfășurat în 

parteneriat cu Asociația Centrul de Informare Românesc din Ismail, și cu sprijinul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați. 

 

Domnul viceconsul Andrei-Marius Sîrbulescu a reprezentat Consulatul General al României la 

Odessa. Au onorat cu prezența și Antoaneta Crudu – președinte Asociația Danubiana Galați, 

Zinaida Pinteac- vicepreședinte Alianța Creștin-Democrată a Românilor din Ucraina, Filiala 

Regională Odessa,  Vladimir Pavel- președinte Asociația românilor din orașul Ismail „Gavriil 

Musicescu”, Feodor Dandan – președinte Asociația cultural-sportivă „Averescu”. 

 

Spectacolul „Identitate și trăire românească prin educație și cultură” a început la ora 11:00,  la 

Casa de Cultură din Ismail. Timp de trei ore, românii din sudul Basarabiei au fost încântați cu 

un program impresionant, prezentat de către doamna Gina Necula, conferențiar doctor al 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, domnul Ion Bâcu, poet și profesor, și doamna Natalia 

Ursu, președinte al Asociației Centrul de Informare Românesc. 

 

Programul cultural-artistic al evenimentului a cuprins recital de poezie românească a poeților 

din Bugeac, dar și interpretări de cântece patriotice, precum „Ocrotește-i, doamne, pe români”, 

„Basarabie, ridică-ți fruntea!” și „Cântă cucu-n Bucovina”. Au impresionat publicul solistele de 

muzică populară din regiune, Nina Gâscă, Lidia Caraivan și Natalia Caluian, iar din România, 

Vasilica Tonu. 

 

Mihai Voicu, un  copil etnic român foarte talentat de la Școala de Arte „Serghei Malahovskii” 

https://www.timpromanesc.ro/peste-200-de-romani-basarabeni-au-celebrat-ziua-limbii-romane-la-casa-de-cultura-din-ismail/
https://www.timpromanesc.ro/peste-200-de-romani-basarabeni-au-celebrat-ziua-limbii-romane-la-casa-de-cultura-din-ismail/
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din Ismail, a interpretat la vioară „Rapsodia carpatică”, iar Magdalena Pascaru, participantă la 

Vocea Ucrainei, a interpretat melodia „Pentru Ea” (Versuri: Grigore Vieru, Muzica: Ion Aldea-

Teodorovici) 

 

Programul de dans folcloric a fost asigurat de șapte ansambluri de copii din raioanele Reni și 

Ismail: Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean”, CC Utconosovca- Ismail,(cond. art. Viktor 

Popesku), Ansamblul de Dansuri Populare ”Tinerețea”–Ismail (cond. art.  Ivan Marku), 

Ansamblul de Dansuri Populare „Opincuța” – Reni (cond.art. Aleksandrov Mykola), Ansamblul 

vocal-model  “Doruleț” CC Orlovca, Reni (cond. art. Kyrlih Mariana),  Ansamblul folcloric de 

copii  „Sălcioara” – CC Dolinscoe, Reni (cond. art. Aurica Berber),  Ansamblul etno-folcloric-

model „Mugurașii”, CC Limanscoe (cond. art. Tkach Andrii), Ansamblul folcloric 

„Basarabeanca”, CC Satu – Nou, Reni (cond.art. Bornia Maryna). 

 

Elevii din ansambluri au primit din partea IEH câte un ghiozdan și rechizite, iar conducătorii 

artistici ai acestora au primit diplome și fost premiați pentru contribuția adusă la menținerea și 

promovarea identității românești în regiunea Odessa. 

 

„Evenimentul Identitate și trăire românească prin educație și cultură, derulat la Ismail cu ocazia 

Zilei Limbii Române, este un prilej de celebrare și promovare a limbii materne, de 

recunoaștere a importanței sale ca element esențial în menținerea identității naționale, în 

rândul comunităților românești din sudul Basarabiei istorice. Un proiect de o asemenea 

anvergură a reușit să aducă în scena Casei de Cultutră din Ismail peste 120 de artiși care 

constituie patrimoniul valoric basarabean, și necesită o transmitere din generaţie în generaţie 

prin astfel de activități. Doresc să aduc mulțumiri Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni și echipei acestuia pentru un proiect de succes, cu impact major pentru 

etnicii romînă din Sudul Basarabiei.” – Natalia Ursu, președinte CIRo 

 

„Sărbătorirea Limbii Române la Ismail este o comoară divină, care încolțește zi de zi în sufletul 

Bugeacului. Basarabenii s-au simțit acasă. Acest eveniment rămâne în fluxul dorinței de a fi, 
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ca fundament pentru a ridica zidurile spiritualității românești. Numai așa se va păstra cuvântul 

pe pajiștea culturală, deoarece el este miocardul Limbii Române.” – Ion Bâcu, poet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REUNIUNE FESTIVĂ A AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA 

MOLDOVA, ÎN CADRUL FESTIVALULUI CULTURAL AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

DE LA CHIȘINĂU 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31346-2019-09-12-09-40-38.html 

 

În cadrul Festivalului Cultural al Românilor de Pretutindeni, care se va desfășura în perioada 

14-15 septembrie 2019, la Complexul etno-cultural VATRA, din raionul Strășeni, va fi 

organizată o reuniune festivă a autorităților centrale și locale din România și Republica 

Moldova, se arată într-un comunicat de presă primit la redacție, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Scopul acestui eveniment este de a le oferi autorităților de pe cele două maluri ale Prutului, 

posibilitatea de a interacționa și a stabili relații de parteneriat, care, în perspectivă, să pună 

bazele unor proiecte comune. În cadrul acestui eveniment, vor fi prezentate în detaliu 

oportunitățile care există, inclusiv liniile de finanțare, se vor face înfrățiri între localitățile de pe 

cele două maluri ale Prutului și va fi elaborată o bază de date comună la care să aibă acces 

toți cei interesați. Programul va cuprinde următoarele subiecte: proiectele de finanțare 

transfrontaliere, programe de dezvoltare în diferite domenii, finanțate de autoritățile din 

România, modalitățile de stabilire a parteneriatelor între autoritățile din România și Republica 

Moldova și prezentarea unor informații practice privind o comunicare mai eficientă, proiectele 

implementate sau în curs de derulare, ca urmare a înfrățirilor dintre primăriile de pe cele două 

maluri ale Prutului, schimb de experiență între reprezentanții Administrației Publice Locale, 

asigurarea unor căi de dialog, în perspectiva unor colaborări ulterioare. 

 

La eveniment vor participa Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, 

secretarul de stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Victor Alexeev, președintele 

Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Tatiana Badan, dar și președinți de 

județe, președinți de raioane, primari și consilieri locali de pe ambele maluri ale Prutului. 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31346-2019-09-12-09-40-38.html


 

                  NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

8 

Evenimentul va avea loc duminică, 15 septembrie, începând cu ora 11:00, la Complexul Etno-

Cultural VATRA din raionul Strășeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNII DIN KUCEVO AU SĂRBĂTORIT ZIUA LIMBII ROMÂNE 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a desfășurat în 07 septembrie 

2019, alături de „Asociația „Românii din Omolie”, proiectul „Ziua Limbii Române în Kucevo, 

Serbia”. 

 

Au avut loc două tipuri de activități: una cu caracter educațional, iar cea de-a doua cu caracter 

cultural-artistic.  

 

La ora 12:00 a avut loc întâlnirea cu românii participanți la cursurile de limba română, cursuri 

ce au avut loc în cadrul proiectului „Cursuri de limba română, cu elemente de cultură și 

civilizație – Ziua Limbii Române – Suflet de român”, organizat de Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, La masa rotundă a participat secretarul Ambasadei României la Belgrad, Bogdan 

Veliscu, președinții sau reprezentanții mai multor organizații românești din Serbia de Răsărit 

(Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, Asociația „Românii din Omolie”, 

Asociația „Românii de pe valea Pekului”, Asociația „Horeum Margi din Isakovo” și Asociația 

Română Bătrână „Neresnica”, Asociația „Renașterea Românilor”, Uniunea Românilor din 

Serbia, Asociația „Banatica”, Asociația Românilor Etnici „Dunărea”, Asociația „Românilor 

împreună”), care au pus în discuție cele mai importante probleme ale comunității de români din 

regiune, dar și reprezentanți ai mass-media (televiziunea din Kladovo și radio-televiziunea din 

Voievodina).  

 

În debutul manifestării artistice Sasa Jovanovic, Președintele Asociației „Românii din Omolie”, 

a transmis un mesaj cu o deosebită încărcătură emoțională participanților și a adus mulțumiri 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, Ambasadei și Consulatului de la Belgrad, Primăriei Kucevo, invitaților din 

România, cât și copiilor și adulților doritori să învețe limba română: „Abordarea fenomenului 

cultural, învățarea și cunoașterea limbii române, în spațiul minoritar român din Serbia de 

Răsărit, trebuie să fie o preocupare permanentă a oficialităților, cu sprijinul fraților de peste 
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Dunăre, pentru a se impune și a persevera. Nu poți trăi un răsărit de soare cu ochii închiși, nu 

poți aprecia tradițiile, dacă oamenii nu ți le explică, nu poți învăța o limbă, dacă nimeni nu te 

învață și nu te susține”. 

 

Grupul de copii participanți la cursurile de limba română au încântat publicul numeros cu un  

program de dansuri și cântece românești. Apoi, Ansamblul de dansuri folclorice „Bârzava”, a 

adus un colț din România pe scena Căminului Cultural din Kucevo, prezentând publicului 

dansuri populare tradiționale desprinse din folclorul tuturor zonelor din România. De 

asememea, pe scenă au urcat și Ansamblul de dansuri folclorice „Vitovnita”, din Serbia, soliștii 

instrumentiști Laza Cikarevici și Milan Mijucic, și solistul de muzică populară Goran Petkovic. 

 

La spectacol au participat peste 300 de persoane, printre acestea numărându-se 

reprezentanții mediului asociativ, care au fost prezenți la masa rotundă, cât și preotul Bobu 

Lui, care a dat binecuvântarea evenimentului, Kristina Jovanovic, profesor de limba română la 

cursurile de limba română, care a prezentat programul artistic, cât și reprezentantul 

municipialității Kucevo, doamna Mica Likic Radenkovic, și domnul dr. Predrag Balasevic, 

președintele partidului Congresul Românilor din Serbia. 

 

Proiectele desfășurate cu ocazia Zilei Limbii Române se încadrează în Programul de Cultură, 

Civilizație și Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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ROMÂNII DIN TIMOCUL BULGĂRESC AU SĂRBĂTORIT ZIUA LIMBII ROMÂNE LA VIDIN 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a desfășurat în 07 septembrie 

2019, alături de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE’”, din Bulgaria, proiectul „Ziua 

Limbii Române la Vidin”. 

La celebrarea Zilei Limbii Române la Vidin au participat și Gligorie Gherceanu, ministru 

consilier la Ambasada României în Bulgaria, doamna profesor și scriitoare Nadia Urian Linul, 

profesori universitari, lectori, artiști, preoți, elevi, veterani de război, din România și Bulgaria. 

Evenimentul „Promovarea și păstrarea limbii române în Bulgaria la clasele pilot cu predare în 

limba română” a debutat cu un cântec pe versurile Veronicăi Vlașca, interpretat de folkistul 

Dan Vană, după ce președintele Uniunii „AVE”, dr. Ivo Gheorghiev, a adresat un cuvânt de 

bun venit participanților. 

 

Sala de Evenimente Ponti din Vidin a găzduit peste 100 de persoane, iar membrii comunității 

Nikolai Pacev, Victor Mișu și Dimitar Ianev au susținut prelegeri despre imporanța limbii 

române în comunitatea românească din Bulgaria, despre cum ne unește ca neam aceasta. 

Doamna profesor Olga Nikova a vorbit despre formarea claselor pilot de limba română de-a 

lungul anilor, participarea la diferite festivaluri în România și tabere, și a mulțumit pentru 

sprijinul MRP și AVE UERB. Doamna Lucica Gheorghiev a adus în discuție, în calitate de 

profesor, „Avantajele și dezavantajele unui copil bilingv”. 

 

Programul  artistic a fost susținut de elevii români ai clasei pilot din Vidin, coordonați de 

profesorii Lucica Gheorghiev și Olga Nikova, aceștia au  recitat poezii românești, au cântat 

cântece populare cu temă patriotică și au dansat dansuri populare românești. 

La finalul evenimentului, doamna Nadia Linul Urian a lansat cartea „Povestea satului”. 

 

Domnul Ivo Gheorghiev a înmânat Diplome de participare tuturor celor prezenți la reuniune. A 

urmat apoi momentul înmânării unor medalii și titluri onorifice de către Constantin Avădanei, în 

calitate de președinte al Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018” și trimis 
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special al RadioTV Unirea Viena. 

 

Proiectele desfășurate cu ocazia Zilei Limbii Române se încadrează în Programul de Cultură, 

Civilizație și Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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ELECTRICIENII , LA MARE CĂUTARE ÎN EUROPA 

https://www.timpromanesc.ro/electricienii-la-mare-cautare-in-europa/ 

 

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

320 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Germania – 136 locuri de muncă pentru: ajutor electrician, ajutor la curățenie, bucătar, 

bufetier, cameristă, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conducător tren mărfar, 

consultant IT, demichef de rang, dezvoltator software, electrician, fierar-betonist, îngrijitor 

persoane vârstnice în azil, instalator instalații sanitare, de încălzire și gaz, junior chef/sous 

chef, lăcătuș, manager recepție, manipulant de mărfuri, mecanic mașini de prelucrare a 

plasticului, menajeră, operator excavator, operator stivuitor, ospătar, parchetar, pictor-

decorator, preparator de înghețată, recepționer, specialist în confecționare mobilă, specialist 

IT, sudor MAG, tâmplar, zidar; 

 

Austria – 54 locuri de muncă pentru: electrician, faianțar, instalator sanitar și de încălzire, 

lăcătuș mecanic în construcții, operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tâmplar 

producție de mobilier, tâmplar de ferestre; 

 

Olanda: 45 locuri de muncă pentru: culegător fructe; 

 

Norvegia – 42 locuri de muncă pentru: electrician cu certificat DSB, mecanic auto, 

tâmplar/dulgher, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

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

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

Irlanda – 7 locuri de muncă pentru: inginer construcții civile; 

https://www.timpromanesc.ro/electricienii-la-mare-cautare-in-europa/
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Polonia – 5 locuri de muncă pentru: operator mașini de frezat, operator CNC/operator de freză 

CNC, operator de strung; 

 

Slovenia –2 locuri de muncă pentru: programator. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PREGĂTIRI PENTRU BREXIT. MEDIUL DE AFACERI, ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE ȘI 

ENGLEZII DIN ROMÂNIA TREBUIE PREGĂTIȚI 

https://www.timpromanesc.ro/pregatiri-pentru-brexit-mediul-de-afaceri-romanii-din-marea-britanie-si-englezii-din-

romania-trebuie-pregatiti/ 

 

Secretarul de stat, Victor Micula, a subliniat, în cadrul reuniunii interministeriale de astazi, 10 

septembrie 2019, pe problema Brexitului, necesitatea intensificării eforturilor de pregătire 

internă și a evidențiat responsabilitatea autorităților naționale de a informa de o manieră 

adecvată toate părțile interesate. În acest context a apreciat importanța dimensiunii de 

comunicare publică, necesar a fi țintită către trei categorii principale: mediul de afaceri, 

comunitatea românească din Marea Britanie și cetățenii britanici din România. 

 

La reuniune au participat reprezentanți la nivel de secretar de stat și la nivel tehnic ai tuturor 

instituțiilor și ministerelor de linie cu responsabilități în domeniile vizate. 

În cadrul reuniunii au fost prezentate cele mai recente evoluții înregistrate în procesul de 

retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, fiind evidențiate posibilele scenarii care s-ar 

putea contura în perioada următoare. 

 

În acest context, Victor Micula a precizat că sunt așteptate în continuare propuneri viabile, 

concrete din partea Guvernului britanic pe tema soluției backstop, care să respecte obiectivele 

Acordului de retragere. Secretarul de stat, Victor Micula, a reliefat disponibilitatea UE27 de a 

continua dialogul cu partea britanică și a punctat menținerea poziționării UE27 privind 

imposibilitatea redeschiderii negocierilor pe marginea Acordului de retragere. 

 

Pe fondul acestor evoluții, discuțiile din cadrul reuniunii s-au axat pe stadiul pregătirilor la nivel 

intern pentru ipoteza retragerii Marii Britanii fără un acord, scenariu care nu poate fi eliminat la 

acest moment. 

 

Reprezentanții instituțiilor și ministerelor de linie au reiterat disponibilitatea de a oferi în 

https://www.timpromanesc.ro/pregatiri-pentru-brexit-mediul-de-afaceri-romanii-din-marea-britanie-si-englezii-din-romania-trebuie-pregatiti/
https://www.timpromanesc.ro/pregatiri-pentru-brexit-mediul-de-afaceri-romanii-din-marea-britanie-si-englezii-din-romania-trebuie-pregatiti/
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continuare sprijinul necesar pentru implementarea planurilor de contingență și au subliniat 

angajamentul ferm de a disemina informațiile relevante către toți actorii afectați de acest 

proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ÎNCHEIEREA FORUMULUI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/incheierea-forumului-romanilor-de-pretutindeni/ 

 

Forumul Românilor de Pretutindeni a reprezentat o ocazie ca reprezentanți ai mediului 

asociativ românesc de peste hotare să intre în legătură, să facă schimb de informații și idei și 

să se familiarizeze cu câteva dintre măsurile recente luate de Guvernul României pentru a veni 

în sprijinul conaționalilor care trăiesc în străinătate sau care doresc să revină în țară. 

 

În cadrul reuniunilor și dezbaterilor din perioada 4-8 septembrie, participanții la Forum au 

interacționat cu reprezentanți ai autorităților, abordând tematici de interes pentru conaționalii 

care trăiesc, studiază sau lucrează în comunitățile istorice și în diaspora de mobilitate. 

 

Principalele subiecte au fost: educația în limba română pentru noile generații de români din 

afara granițelor, dezvoltarea învățământului în limba română, finanțările nerambursabile pentru 

dezvoltarea de afaceri în România de către cetățeni români din străinătate și alte proiecte 

derulate de Guvernul României, prevenirea abuzurilor asupra persoanelor vulnerabile în 

fenomenul migrației, serviciile consulare, votul în străinătate, fonduri europene pentru românii 

de pretutindeni, fenomenul fake-news și combaterea știrilor false, precum și prezentarea 

finanțărilor nerambursabile acordate de MRP. 

 

Discuțiile au fost interactive, participanții având ocazia să prezinte situațiile cu care se 

confruntă comunitățile românești din țările lor și, totodată, să adreseze întrebări și să propună 

soluții. S-a remarcat dorința românilor de peste hotare de a avea mai multe resurse prin care 

să pună la dispoziția copiilor români cursuri de limba română și în limba română, atât în cadrul 

unor școli românești sau școli de duminică, cât și în instituțiile de învățământ de pe teritoriul 

statelor-gazdă. 

 

De asemenea, participanții s-au arătat interesați de finanțările pe care le pot accesa pentru a 

http://www.mprp.gov.ro/web/incheierea-forumului-romanilor-de-pretutindeni/
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se întoarce în România, dar și despre posibilitățile de finanțare puse la dispoziție de către 

MRP. Au avut loc discuții aplicate pe condițiile care trebuie îndeplinite, precum și pe cazuri 

aplicate în care beneficiarii finanțărilor MRP au primit detalii din partea experților ministerului. 

 

În cadrul dezbaterilor privind fenomenul traficului de persoane și al abuzurilor în muncă, 

participanții au evidențiat necesitatea înființării unor centre de sprijin unde lucrătorii români din 

străinătate, în special din țările unde se află comunități foarte mari, să primească îndrumare, 

consultanță și sprijin. 

 

În cadrul modulelor de lucru și al dezbaterilor au participat reprezentanți ai mai multor 

ministere și instituții relevante pentru temele de interes ale participanților. Au susținut 

prezentări și au răspuns la întrebări oficiali din Ministerul Educației Naționale, Institutul Limbii 

Române, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat, Ministerul Agriculturii, Ministerul Turismului, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea 

Electorală Permanentă, Ministerul Fondurilor Europene, MRP. 

 

 

 

La Forumul Românilor de Pretutindeni au participat peste 120 de conaționali din: Ucraina, 

Republica Moldova, Albania, Cipru, Grecia, Spania, SUA, Italia, Marea Britanie, Franța, 

Danemarca, Islanda, Rusia, Israel, Portugalia, Belgia, Liban, Olanda, Germania, Irlanda, 



 

                  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, 

 

19 

Suedia, Austria, Gabon, Australia, Turcia, Suedia, Malaysia, Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MINISTRUL NATALIA ELENA INTOTERO, ÎN MIJLOCUL CELEI MAI MARI COMUNITĂȚI 

ROMÂNEȘTI DIN AFARA GRANIȚELOR 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-intotero-in-mijlocul-celei-mai-mari-comunitati-romanesti-din-afara-granitelor/ 

 

Coagularea mediului asociativ și identificarea liniilor de acțiune necesare pentru 

păstrarea și dezvoltarea identității lingvistice, spirituale și culturale a românilor de pretutindeni 

precum și monitorizarea proiectelor finanțate de MRP vor fi pe agenda vizitei de lucru pe care 

ministrul Natalia-Elena Intotero o va efectua în Republica Italiană în perioada 10-18 

septembrie 2019. 

Ministrul Intotero va participa alături de secretarul general din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe (MAE), Laura Elena Chiorean, deputatul Andi Gabriel Grosaru și 

reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente (AEP), la întrevederi cu membri ai 

comunității românești și ai mediului asociativ românesc din Torino, Milano, Veneția, Bologna, 

Florența, Cagliari, Catania, Cosenza, Bari, Napoli și Roma în vederea informării cetățenilor 

români din străinătate cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului la vot la alegerile din 

noiembrie 2019. 

Agenda include și discuții cu alți reprezentanți ai autorităților locale din Italia. Pe 

parcursul vizitei, delegația română va pune la dispoziția alegătorilor români din Italia informații 

complete despre procesul electoral din această toamnă, despre modificările aduse Codului 

Electoral, precum și despre pașii de parcurs în vederea înregistrării pe platforma 

www.votstrainatate.ro și a exercitării votului prin corespondență, respectiv la secția de votare. 

Întâlnirile cu românii din Italia vor acoperi și teme precum traficul de persoane și 

problemele cu care conaționalii se confruntă în diverse sectoare de muncă din această țară. 

 În Republica Italiană trăiește cea mai mare comunitate românească din străinătate, în 

jur de 1.200.000 de români, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică din 

Italia în ianuarie 2019. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-intotero-in-mijlocul-celei-mai-mari-comunitati-romanesti-din-afara-granitelor/
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VIZITA ÎN SPANIA A SECRETARULUI DE STAT LILLA DEBELKA 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-in-spania-a-secretarului-de-stat-lilla-debelka/ 

 

În perioada 6-8 septembrie 2019, în Spania, la Madrid, Secretarul de stat MRP Lilla Debelka a 

avut o întâlnire cu comunitatea de români și cu reprezentanții mediului asociativ din această 

zonă. 

Responsabilii de proiect care au participat la reuniune au făcut un apel la solidaritatea mediului 

asociaiv, pentru ca astfel să dezvolte proiectele finanțate de către MRP care vin în sprijinul 

conaționalilor noștri și de care beneficiază un număr însemnat de români din această 

comunitate. 

Demnitarul a raspuns, de asemenea, invitației primite de la Asociația interculturală hispano – 

română Salva, participand la o reuniune cu membri ai acesteia, pe parcursul căreia au fost 

subliniate rolul MRP in sprijinirea Diasporei, precum și programele de reinserție. 

În cadrul deplasării în Spania, demnitarul a participat și la o întrevedere cu prelați din 

conducerea Episcopiei Ortodoxe române pentru Spania și Portugalia. În cadrul discuțiilor 

despre comunităţile de români din afara graniţelor ţării, secretarul de stat i-a asigurat pe înalţii 

reprezentanţi ai Episcopiei Ortodoxe române de toată deschiderea şi disponibilitatea de sprijin 

şi de cooperare a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

Deplasarea s-a încheiat cu participarea demnitarului la oficierea slujbei ortodoxe, duminica, în 

zi de mare sărbătoare creștinească. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-in-spania-a-secretarului-de-stat-lilla-debelka/
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO, ÎN DIALOG CU REPREZENTANȚII 

COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN TORINO 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-dialog-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-

torino/ 

 

Proiectele destinate românilor din provincia italiană Torino și principalele teme de interes ale 

conaționalilor din această zonă a Italiei au fost tema discuțiilor pe care ministrul Natalia-Elena 

Intotero le-a purtat cu reprezentanții mediului asociativ și al comunității în cadrul vizitei la 

Torino. 

 

În regiunea Piemonte trăiesc aproape 150.000 de români, dintre care aproximativ 100.000 în 

provincia Torino. 

 

În cadrul vizitei, ministrul a monitorizat două dintre proiectele finanțate de MRP în zonă și 

derulate de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească și de Asociaţia culturală şi socială 

„Ovidio Onlus”. Este vorba despre proiecte finanțate pe pilonul “Educație” în cadrul sesiunii din 

primăvara acestui an și prin intermediul cărora tineri și copii români de toate vârstele participă 

la activități care îi aduc mai aproape de limba română, de istoria sa, de cultura și tradițiile 

românești.  

 

Ministrul a avut apoi o întrevedere cu cu reprezentanții comunității românești din teritoriu, la 

sediul Primăriei din Torino, în cadrul unei delegații ample din care au mai făcut parte deputatul 

Andi-Gabriel Grosaru, Laura-Elena Chiorean, secretar general în cadrul MAE, precum și Oana 

Tuluc și Nicoleta Grigore, din cadrul Autorității Electorale Permanente. Cei prezenți au adus în 

discuție problemele cu care se confruntă românii din regiune în diverse sectoare de muncă și 

aspecte legate de finanțările oferite de MRP. Totodată, membrii comunității au primit astfel 

informații legate de alegerile prezidențiale din noiembrie și modalitățile de votare, precum și 

informații legate de prevenirea traficului de persoane. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-dialog-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-torino/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-dialog-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-torino/
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Vizita ministrului Natalia-Elena Intotero în Republica Italiană are loc în perioada 10-18 

septembrie, agenda incluzând opriri în 11 orașe unde se află comunități românești numeroase. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI CU REPREZENTANȚII 

COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN MILANO 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-reprezentantii-comunitatii-

romanesti-din-milano/ 

 

Românii prezenți astăzi la secția consulară a Consulatului General al României la Milano au 

avut ocazia să intre în dialog cu ministrul pentru românii de pretutindeni și să discute despre 

serviciile care li se adresează, precum și despre problemele cu care se confruntă. 

 

Milano este al doilea oraș din itinerariul vizitei ministrului Natalia-Elena Intotero în Italia. Peste 

55.000 de români locuiesc în provincia Milano, iar numărul conaționalilor stabiliți în regiunea 

Lombardia este de aproximativ 177.000. 

 

În cadrul întâlnirii cu românii prezenți la consulat, ministrul a subliniat importanța contactului 

direct între oameni și autoritățile care îi reprezintă, dialogul fiind esențial pentru găsirea de 

soluții la problemele cu care se confruntă românii de peste hotare. 

 

 

 

Natalia-Elena Intotero a avut apoi o întâlnire cu reprezentanții comunității și ai mediului 

asociativ românesc din Milano. În cadrul discuțiilor, ministrul s-a referit la finanțările oferite de 

MRP, la demersurile necesare pentru a pregăti, a depune și a obține aprobări ale dosarelor 

pentru finanțarea programelor și proiectelor, precum și la necesitatea ca românii să își 

cunoască drepturile și obligațiile ce le revin în țările unde au ales să se stabilească, să 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-milano/
http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-milano/
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studieze, să muncească. În acest sens, ministrul s-a referit la campaniile de informare derulate 

de MRP și de instituțiile partenere. O altă temă de interes a fost votul în străinătate, cei 

prezenți cerând informații despre platforma online votstrainatate.ro, precum și despre aspecte 

organizatorice legate de scrutinul din noiembrie. 

 

Tot astăzi, ministrul se va deplasa la Veneția, în continuarea vizitei de lucru în Republica 

Italiană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI CU ROMÂNII DIN 

VENEȚIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-romanii-din-venetia/ 

 

Comunitatea românească din Veneția a luat parte în număr mare la întâlnirea de lucru cu 

ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, precum și cu reprezentanți ai 

Ministerului Afacerilor Externe, ai Parlamentului României, ai Autorității Electorale Permanente 

și ai Consulatului General al României la Trieste. 

 

Ministrul i-a informat pe cei prezenți cu privire la măsurile luate de Guvernul României pentru a 

încuraja întoarcerea în țară a unui număr cât mai mare de conaționali stabiliți în străinătate. De 

asemenea, s-a referit la importanța ca informațiile de actualitate despre evoluțiile din România 

să fie diseminate și să ajungă la cât mai mulți români din Republica Italiană. Doar în provincial 

Veneto sunt stabiliți aproximativ 160.000 de cetățeni români, potrivit estimărilor. 

 

Dialogul cu comunitatea din regiune a inclus și teme precum necesitatea cunoașterii drepturilor 

și obligațiilor care le revin românilor, în calitate de cetățeni europeni, în statul-gazdă. De 

asemenea, cei prezenți au adresat întrebări despre votul în străinătate, despre teme consulare 

și probleme ce țin de piața muncii. 

 

Discuțiile au avut loc miercuri, 11 septembrie a.c., la sediul Institutului Cultural Român din 

Veneția. Vizita în Republica Italiană a ministrului Natalia-Elena Intotero va continua în orașele 

Bologna, Florența, Cagliari, Catania, Cosenza, Bari, Napoli și Roma. 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-cu-romanii-din-venetia/
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GUVERNUL A PRELUNGIT, PRIN ORDONANTA DE URGENTA, TERMENUL DE 

INREGISTRARE PENTRU VOTUL DIN STRAINATATE 

http://www.ziare.com/vasilica-viorica-dancila/guvern/guvernul-a-prelungit-prin-ordonanta-de-urgenta-termenul-de-

inregistrare-pentru-votul-din-strainatate-1577061 

 

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru prelungirea termenului de inregistrare a 

cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate la alegerile prezidentiale. 

 

"In sedinta de guvern de azi, la propunerea AEP, a fost adoptata o ordonanta de urgenta 

privind modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei si 

modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si 

pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, precum si unele masuri 

pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru presedintele Romaniei din anul 

2019. 

 

Printre aspectele propuse spre reglementare prin acest proiect de ordonanta de urgenta se 

numara stabilirea datei de 15 septembrie 2019 termen limita pentru inregistrarea cetatenilor 

romani cu drept de vot din strainatate ca alegatori prin corespondenta respectiv ca alegatori la 

o sectie de votare organizata in strainatate", a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, 

Nelu Barbu. 

 

La inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila a spus ca ordonanta de urgenta 

vizeaza o mai buna organizare a alegerilor care vor avea loc in aceasta toamna. 

 

"Astazi vom adopta masuri pentru a asigura cetatenilor romani din diaspora dreptul la vot si o 

mai buna organizare a alegerilor care vor avea loc in aceasta toamna. Modificam termenul 

limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot in strainatate ca alegatori prin 

corespondenta, respectiv ca alegatori la o sectie de votare organizata in strainatate. 

 

http://www.ziare.com/vasilica-viorica-dancila/guvern/guvernul-a-prelungit-prin-ordonanta-de-urgenta-termenul-de-inregistrare-pentru-votul-din-strainatate-1577061
http://www.ziare.com/vasilica-viorica-dancila/guvern/guvernul-a-prelungit-prin-ordonanta-de-urgenta-termenul-de-inregistrare-pentru-votul-din-strainatate-1577061
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Acest termen va fi extins pana la 15 septembrie pentru a da posibilitatea cat mai multor romani 

din afara granitelor tarii sa se inscrie in registrul electoral pentru alegerile prezidentiale din 

acest an", a precizat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. 

 

Premierul a subliniat ca ordonanta de urgenta include si masuri cu privire la presedintii 

birourilor electorale. 

 

"Pentru o buna organizare a scrutinului din aceasta toamna, ordonanta de urgenta pe care o 

adoptam include si masuri privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de 

votare din strainatate, atributiile acestora si asiguram cadrul legal pentru plata tuturor 

indemnizatiilor membrilor birourilor de votare", a mai spus Dancila. 

 

Miercuri a fost ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale s-au 

putut inregistra pe www.votstrainatate.ro. 

 

Premierul Viorica Dancila afirma pe 5 septembrie ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente 

sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a 

creste numarul celor care pot vota prin corespondenta. 

 

De asemenea, presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a spus martea aceasta 

ca PNL solicita Guvernului prelungirea perioadei de inregistrare online a cetatenilor romani din 

strainatate care vor sa voteze la alegerile prezidentiale. Totodata, PNL solicita si prelungirea 

termenului pana la care cetatenii romani din diaspora pot sa solicite infiintarea de sectii de 

votare noi. 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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VOLUMUL “IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ” DE IOAN AUREL POP, EDIȚIE ÎN LIMBA 

ITALIANĂ, ED. REDIVIVA – MILANO 

 

Editura Rediviva din Milano este onorată să anunțe ediția în limba italiană a volumului 

“Identitatea românească (L’identità romena) de Ioan Aurel Pop, ediție în română publicată la 

editura Contemporanul, București (2016), traducere în limba italiană de Violeta Popescu. 

Volumul  cu o prefață semnată de prof. Cesare Alzati, apare în colecția Culturi și civilizații 

(Culture e civiltà), 243 pagini și cuprinde o serie de conferințe ale profesorului și 

academicianului Ioan Aurel Pop, susținute cu ocazia unor simpozioane de istorie și cultură 

desfășurate în cadrul academic românesc.  Cartea este un proiect editorial apărut cu sprijinul 

Institutului Cultural Român din București, prin programul de traduceri TPS și al Centrului 

Cultural Italo-Român din Milano. 

 

(…) Vă propun – scrie în cuvântul de introducere istoricul Ioan Aurel POP – ca împreună, în 

acord cu sursele istorice, să căutăm calea de mijloc – numită de romani „calea de aur” – şi să 

descoperim viaţa trecută aşa cum a fost, aspră, roză sau gri. Aşa s‑a întâmplat peste tot, cu 

particularităţile de rigoare. Dacă vom descoperi adevărul trecutului – relativ aşa cum putem, 

noi, oamenii, să facem –, atunci nici prezentul nu ni se va mai părea de netrăit şi nici viitorul nu 

va fi lipsit de o undă de binevenită speranţă. De sute de mii de ani trăiesc oameni la Dunăre şi 

la Carpaţi, pe Olt şi pe Mureş, pe Siret şi pe Nistru şi aceşti oameni, chiar dacă s‑au perindat 

mereu, nu au lăsat vreodată acest pământ nelocuit şi nechivernisit. De peste o mie de ani, 

românii s‑au aflat, alături de alţii, între truditorii gliei de pe aceste locuri. Nu este de prisos să le 

cunoaştem originile, taina limbii vorbite, credinţele, dorurile şi jalea, nuntirile şi prohodurile, 

trecerile şi petrecerile… Aşa vor înţelege mai bine, poate, de ce „lacul codrilor albastru” este 

încărcat de „nuferi galbeni” sau cum au reuşit arhitecţii de la 1500 să facă minunea de 

Mănăstirea Argeşului, înveşnicită, în credinţa populară, prin sacrificiul Anei şi al Meşterului 

Manole sau cum ajunge un om matur ca Ion al Glanetaşului să se închine şi să sărute 

pământul reavăn, descoperindu‑se ca la rugăciunea de dinaintea icoanei…(…). 
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Culegerea de eseuri – scrie în prefața volumului reputatul istoric și profesor italian Cesare 

ALZATI – pe care acum Editura Rediviva o oferă publicului italian  – a apărut la București în 

2016 cu același titlu și un subtitlu foarte elocvent: Felul de a fi român de-a lungul timpului. 

Volumul, prin referințe accesibile se adresează publicului larg, fără o formare neapărat istorică 

și prezintă modul în care poporul român a trăit propria experiență istorică de-a lungul timpului.  

Astfel, cititorului îi sunt prezentate instituții (precum Academia Română), figuri ale unor mari 

personaliăți ale culturii române (de la Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu la George Coșbuc), 

realități simbolice (cum este prin excelență Imnul național), aspecte ale spațiului românesc (în 

special satele transilvănene, marile orașe săsești din Transilvania, Dobrogea și vastul său 

orizont marin). Autorul acestor eseuri este una dintre cele importante figuri din peisajul cultural 

românesc actual: Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, cel mai înalt for intelectual 

din țară și rector al Universității din Cluj (…). 

 

                                                       ****** 

Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și președinte al Academiei Române. 

Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural 

Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică 

din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul 

României în Comitetul Internațional de Științe Istorice. Membru în diverse academii și 

organizații științifice naționale și internaționale, visiting professor al unor universităţi din S.U.A., 

Franţa şi Italia, acad. prof.  Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de 

cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de 

prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de 

cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale 

Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, 

paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor. 

 

                                                               **** 
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REDIVIVA – este prima editură românească fondată în Italia (2012), un proiect al Centrului 

Cultural Italo Român (constituit în anul 2008), asociație de voluntariat cultural, rodul inițiativei 

unui mic grup de intelectuali români și italieni. Este un proiect care își propune să contribuie la 

cunoașterea istoriei si culturii românești în Peninsulă, prin publicarea de volume în traducere 

în limba italiană, română sau bilingve (româno-italiene), de literatură, istorie, poezie, didactică, 

filosofie, eseu, cataloage de artă.  In cei câțiva ani de la fondarea sa, Rediviva numără circa 70 

de titluri, în cele opt colecții propuse de grupul editorial. Editura participă la importante târguri 

de carte din Italia, fiind invitată pentru prezentări in biblioteci, universități, institute italiene sau 

în cadrul unor manifestări cu profil intercultural, organizate în diferite orașe ale Italiei, dată fiind 

deschiderea editurii înspre publicarea nu doar a unor autori români, italieni, cât și unor autori 

străini care trăiesc în Italia (brazilieni, algerieni, s.a.) 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrului Cultural Italo-Român din Milano 
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PE DENUNTA, INTR-UN PROIECT DE REZOLUTIE, TRATAMENTUL APLICAT 

CETATENILOR UE DE GUVERNUL JOHNSON: NU VOTAM UN ACORD FARA 

BACKSTOP 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/pe-denunta-intr-un-proiect-de-rezolutie-tratamentul-aplicat-cetatenilor-

ue-de-guvernul-johnson-nu-votam-un-acord-fara-backstop-1577193 

 

Parlamentul European (PE) denunta tratamentul aplicat de catre Guvernul britanic cetatenilor 

europeni din Regatul Unit si ameninta ca va refuza sa ratifice un acord care nu include "plasa 

de siguranta" iralndeza ("backstop") si prevederi care leaga regatul de reglementarile Uniunii 

Europene (UE) dupa Brexit, intr-un proiect al unei rezolutii ce urmeaza sa fie supus la vot 

saptamana viitoare, dezvaluie The Guardian. 

 

Acest proiect prezinta o serie de ingrijorari cu privire la comportamentul Guvernului lui Boris 

Johnson, in contextul in care PE se poate opune prin veto oricarui acord, potrivit ziarului. 

 

In acest proiect de rezolutie, intocmit de principalele grupuri parlamentare, europenii isi 

reitereaza nemultumirea fata de faptul ca Guvernul britanic "insista ca plasa de siguranta sa fie 

scoasa din acordul retragerii, fara sa prezinte pana acum o propunere aplicabila juridic care sa 

o inlocuiasca". 

 

Ei isi exprima "vointa de a reveni doar la o plasa de siguranta nord-irlandeza", ca in 

propunerea initiala a UE, respinsa de catre guvernul Theresei May drept o amenintare la 

adresa integritatii constitionale a regatului. Insa PE "nu-si va da consimtamantul unui acord al 

retragerii fara plasa de siguranta". 

 

Orice acord este necesar sa contina un aranjament de ultim recurs in vederea evitarii impunerii 

unei frontiere dure pe Insula Irlanda si protejarii economiei Irlandei in orice circumstante, se 

arata in document. 

 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/pe-denunta-intr-un-proiect-de-rezolutie-tratamentul-aplicat-cetatenilor-ue-de-guvernul-johnson-nu-votam-un-acord-fara-backstop-1577193
http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/pe-denunta-intr-un-proiect-de-rezolutie-tratamentul-aplicat-cetatenilor-ue-de-guvernul-johnson-nu-votam-un-acord-fara-backstop-1577193
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Referitor la dorinta Londrei de a se desprinde de UE pentru a obtine un avantaj competitiv, PE 

"se intreaba cat de apropiata poate fi viitoare relatie economica intre Regatul Unit si Uniunea 

Europeana". 

 

Initiatorii cer in acest text ca orice acord sa contina prevederi care sa garanteze ca regatul 

adera la un "nivel inalt de protectie a mediului, locurilor de munca si consumatorilor" si 

avertizeaza ca "orice acord de liber-schimb care nu respecta un asemenea nivel de protectie 

nu va fi ratificat de PE". 

 

Trimisul lui Johnson la UE David Frost a discutat recent cu reprezentanti ai CE despre intentia 

regatului de a renunta la normele UE. 

 

Insa PE critica cel mai dur abordarea lui Johnson cu privire la tratamentul rezervat cetatenilor 

europeni care traiesc in Marea Britanie si pe care-l acuza de o inrautatire a unei "atmosfere 

ostile" deja. 

 

O crestere puternica a proprtiei cetatenilor europeni considerati neeligibili in vederea obtinerii 

statului de "stabilit" a alarmat, in ultimele saptamani, grupuri de lobby si eurodeputati. 

 

Proportia persoanelor carora li s-a acordat statutul de "prestabilit" - carora nu li se garanteaza, 

astfel, dreptul instalarii permanente - a crescut de la 32% in faza testarii la 34% in martie, la o 

luna dupa lansare, si la 42% in iulie. 

 

PE isi exprima in acest proiect de rezolutie "ingrijorarea fata de implementarea sistemului 

stabilirii in regat si de nivelul mare de cereri carora li se acorda doar statutul de 'prestabilit'". 

 

PE indeamna Londra sa adopte un sistem "declarativ", prinn care Ministerul britanic de Interne 

sa-si asume responsabilitatea dovedirii faptului ca cetatenii europeni nu au dreptul sa se 

instaleze in mod permanent in tara. 
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Ministrul britanic de Interne Priti Patel este criticat in proiect din cauza faptului ca a anuntat 

initial incetarea libertatii circulatiei incepand de la 31 octombrie, urmat de o schimbare a 

pozitiei dupa suspendarea Parlamentului britanic si imposibilitatea adoptarii legislatiei. 

 

PE isi exprima in document "ingrijorarea profunda cu privire la faptul ca anunturi recente 

contradictorii ale Ministerului britanic de Interne in legatura cu libera circulatie dupa 31 

octombrie 2019 au generat o incertitudine foarte inutila in randul cetatenilor europeni din regat 

si riscul ca aceste anunturi sa exacerbeze mediul ostil fata de ei si sa le influenteze negativ 

capacitatea de a-si exercita drepturile". 

 

Parlamentul noteaza de asemenea "reactia puternica", inclusiv a tribunalelor, fata de "decizia 

de suspendare a Parlamentul britanic pana la 14 octombrie, care face mai probabila 

posibilitatea retregerii Regatului Unit din UE fara un acord". 

 

Insa, tinand cont de faptul ca Parlamentul britanic a obligat Guvernul sa ceara o amanare a 

Brexitului cu trei luni, in cazul in care nu se ajunge la un acord al divortului, PE anunta ca este 

deschis unei amanari a iesirii regatului din Uniune daca au loc alegeri generale, un al doilea 

referendum pe tema apartenentei la UE sau al unei impiedicari a unui Brexit fara acord. 

 

"Parlamentul European are dreptate sa fie profund ingrijorat de sistemul statutului stabilirii si 

de implemntarea acestuia de mantuiala", a declarat eurodeputata Luisa Porritt, o 

vicepresedinta a Partidului Liberal-Democrat (Lib-dem, eurofil). 

"Cetatenii celorlalte 27 de state membre UE continua sa fie supusi unei incertitudini de 

netolerat si sa se confrunte cu o atitudine de dispret din partea Home Office. Vecinii nostri 

europeni sunt indignati pe buna dreptate atat din cauza felului in care Guvernul le-a ignorat 

drepturile, cat si a aplicarii statului de drept". 

 

Sursă: ziare.com 
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AMBASADORII SI CONSULII POT CERE DE AZI SUPLIMENTAREA SECTIILOR DE VOT 

IN DIASPORA. CARE SUNT REGULILE 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/ambasadorii-si-consulii-pot-cere-de-azi-suplimentarea-sectiilor-de-vot-in-

diaspora-care-sunt-regulile-1577178 

 

Misiunile diplomatice pot propune Ministerului Afacerilor Externe (MAE), incepand de joi, 

infiintarea de sectii de votare in strainatate, proces care se va incheia pe data de 19 octombrie, 

a anuntat presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-

Buica. 

 

"Incepand de astazi, 12 septembrie, misiunile diplomatice - ambasade, oficii consulare - pot 

propune MAE infiintarea de sectii de votare si finalitatea acestui proces este 19 octombrie, cu 

20 de zile inaintea votarii, astfel incat aceste 20 de zile sa asigure o transparenta, o mapare pe 

site-ul AEP, pe state, tari, localitati, ca cetatenii sa fie informati in aceste 20 de zile cu privire la 

cea mai apropiata sectie de votare la care se pot prezenta la vot pe timpul celor trei zile - 

vineri, de la ora 12:00 pana la ora 21:00, cu posibilitatea extinderii procesului de votare la 

23:59, in cazul in care sunt cetateni in afara sectiei de votare. 

 

In aceeasi procedura, in ziua de sambata, ca vot anticipat, ora 7:00 si pana la ora 21:00, cu 

posibilitatea prelungirii sectiei de votare pana la 23:59. Duminica, ziua votarii ca si in tara: 7:00 

- 21:00, cu posibilitatea prelungirii votarii pana la ora 23:59, astfel incat sa ne asiguram ca 

pana la finalitatea procesului de votare isi vor exercita dreptul de vot cat mai multi cetateni si 

nu vor exista cozi sau persoane la usa sectiei de votare care nu vor vota. Duminica, ora 23:59, 

fiind ultimul moment in care isi poate exercita dreptul de vot un cetatean in strainatate, cu 

mentiunea ora statului gazda in care se desfasoara votarea", a explicat Buica. 

 

Potrivit presedintelui AEP, sectiile de votare se infiinteaza, in primul rand, acolo unde sunt 

"peste 100" de cetateni pe localitati sau grupuri de localitati, iar acolo unde se infiinteaza la 

propunerea misiunilor diplomatice, exista o lista de mai multe documente pe care trebuie sa le 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/ambasadorii-si-consulii-pot-cere-de-azi-suplimentarea-sectiilor-de-vot-in-diaspora-care-sunt-regulile-1577178
http://www.ziare.com/alegeri/vot/ambasadorii-si-consulii-pot-cere-de-azi-suplimentarea-sectiilor-de-vot-in-diaspora-care-sunt-regulile-1577178


 

                  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, 

 

36 

prezinte MAE, iar MAE trebuie sa le prezinte AEP pentru infiintarea fiecarei sectii de votare. 

 

"Lista sectiilor de votare finala va fi adusa la cunostinta pe data de 21 octombrie, la trei zile 

dupa finalizarea procesului de infiintare si propunere a sectiilor de votare", a subliniat Buica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 



 

                  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, 

 

37 

AEP DA ASIGURARI CA DATELE COLECTATE DE LA ROMANII CARE VOTEAZA IN 

AFARA NU AJUNG LA FISC 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/aep-da-asigurari-ca-datele-colectate-de-la-romanii-care-voteaza-in-afara-nu-

ajung-la-fisc-1577172 

 

Datele colectate de la cetatenii romani cu drept de vot in strainatate vor fi utilizate numai cu 

privire la procesul electoral, pentru diverse cercetari administrative sau penale si "nicidecum cu 

privire la autoritatile de nivel fiscal pentru impozitarea sau pentru accesarea acestora", a 

declarat joi presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica. 

 

"Incepand din 2016, acest sistem informatic a colectat date inclusiv in format electronic, 

inclusiv cu privire la prezenta la vot si avem acest informatii stocate si puteam sa le punem la 

dispozitie, daca era cazul, inca din 2016. Nu am facut-o, pentru ca dispozitiile legale spun ca 

toate informatiile detinute de AEP cu privire la alegatori sunt puse la dispozitie doar cu privire 

la procesul electoral. 

 

De la alegerile parlamentare avem aceasta informatie cu cei care s-au prezentat la vot: in 

strainatate, aproape 400.000 de cetateni. Nu le-am pus, nu le punem si nu le vom pune la 

dispozitia organelor competente decat cu privire la desfasurarea procesului electoral, diverse 

cercetari fie administrative, fie penale, dar nicidecum cu privire la autoritatile de nivel fiscal 

pentru impozitarea sau pentru accesarea acestora, pentru a identifica cetatenii unde se afla 

sau unde au votat in strainatate. 

 

Nu am pus, nu punem si nu vom pune la dispozitie, deoarece instrumentele legale ne spun ca 

nu avem voie. Registrul Electoral este la dispozitia Autoritatii Electorale, cat si informatiile dupa 

procesul de votare. Noi utilizam din acel sistem informatic date doar cu privire la statisticile 

care sunt publice si nu cu privire la persoane din acele evidente electorale", a precizat 

Mituletu-Buica la o conferinta de presa. 

 

http://www.ziare.com/alegeri/vot/aep-da-asigurari-ca-datele-colectate-de-la-romanii-care-voteaza-in-afara-nu-ajung-la-fisc-1577172
http://www.ziare.com/alegeri/vot/aep-da-asigurari-ca-datele-colectate-de-la-romanii-care-voteaza-in-afara-nu-ajung-la-fisc-1577172
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In context, Ovidiu Oproaica, director in cadrul AEP, a declarat ca datele se folosesc numai de 

Ministerul de Externe si de Posta Romana. "MAE, in vederea crearii de sectii, si Posta 

Romana, pentru trimiterea plicurilor. Acestea sunt singurele institutii care beneficiaza de 

aceste date", a precizat Oproaica. 

 

El a adaugat ca de joi incepe maparea sectiilor de vot din strainatate. 

 

"Au fost trimise primele exporturi catre MAE, in vederea identificarii locurilor sau oraselor care 

deja au strans suficiente voturi in vederea crearii de sectii de vot si avem, la fel, Posta Romana 

- primele exporturi pe care le vom face in vederea crearii codurilor de bare. CNP-ul nu va fi la 

vedere, va fi un cod de bare care va identifica persoana respectiva. Deci sub nicio forma 

datele nu vor fi divulgate sau vor ajunge public", a mai precizat oficialul AEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

În data de 10 septembrie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării din Senatul României, au fost dezbătute L307/2019 - Propunere legislativă privind 

decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe 

teritoriul Uniunii Europene şi L339/2019 - Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri. 

 

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

cu majoritate de voturi să adopte aviz favorabil pentru L339/2019 iar pentru L307/2019 să 

adopte raport de respingere. 


