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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Consiliul Național al Românilor din Ucraina îi solicită președintelui Zelenski să anuleze 

articolul 7 al Legii Educației 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. Micii meseriași, la mare căutare în Europa 

3. Crucile noii biserici românești din Viena vor fi sfințite duminică 

4. La Palermo a avut loc Festivalul Portului Popular Românesc din Sicilia - ediția a-III-a 

 

III. ACTUALITATE 

5. Participarea MRP la conferința “Diaspora and Homeland” 

6. La Paris a fost inaugurată ”Promenada Regina Maria a României” 

7. Preşedintele AEP, despre votul din diaspora: Într-o singură secție pot vota 10.000 de 

alegători 

8. Lista celor 714 secții de votare din străinătate și Basarabia aprobate de AEP până în 

prezent 

9. Conferința Președinților Parlamentului European a validat numirea Laurei Codruța Kovesi 

drept procuror-șef european 
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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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CONSILIUL NAȚIONAL AL ROMÂNILOR DIN UCRAINA ÎI SOLICITĂ PREȘEDINTELUI 

ZELENSKI SĂ ANULEZE ARTICOLUL 7 AL LEGII EDUCAȚIEI 

https://www.bucpress.eu/politica/consiliul-national-al-romanilor-din-

10507?fbclid=IwAR0mtICoAodILtJwxkzX1vWKPVPf4Kb7fd3eaKlkfa3GuZATL_AxEChXE6Y 

 

La Cernăuți a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național al Românilor din Ucraina. 

Membrii Consiliului – societăți pentru cultura românească din regiunile Cernăuți, Transcarpatia 

și Odesa – au aprobat o adresare către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicitându-i 

să inițieze procedura de anulare a articolului 7 al Legii Educației, care reduce semnificativ 

dreptul la studii în limba maternă, informează Agenția BucPress. 

 

Potrivit adresării semnate de membrii Consiliului, în calitate de subiect al inițiativei legislative 

președintelui Volodimir Zelenski i se solicită să introducă de urgență unele amendamente la 

art. 7 al Legii Educației, utilizând normele Constituției Ucrainei: „Cetățenilor care aparțin la 

minoritățile naționale, în baza legii, le este garantat dreptul la învățământ în limba maternă”, 

ceea ce corespunde art. 8, 10, 22, 24, 25 și 53 ale Legii Fundamentale a Ucrainei. 

 

Consiliul Național al Românilor din Ucraina argumentează că românii, care sunt o comunitate 

autohtonă și locuiește pe pământul său de mii de ani, are tot dreptul să vorbească, să-și învețe 

copiii în școli în limba maternă, să-și păstreze patrimoniul cultural și să se bucure de toate 

drepturile consfințite de Constituția Ucrainei. 

 

„Ne pronunțăm în mod categoric împotriva politicii de asimilare, prevăzută, de fapt, de Legea 

Educației (art. 7), care va fi implementată de noul ministru al Învățământului”, potrivit adresării. 

 

În cadrul ședinței, Consiliul Național al Românilor din Ucraina a analizat solicitările unor 

membri ai mediului asociativ românesc de a susține eforturile de păstrare și apărare a valorilor 

naționale românești, aprobând noi membri colectivi și conturând tema următoarei întruniri. 

 

https://www.bucpress.eu/politica/consiliul-national-al-romanilor-din-10507?fbclid=IwAR0mtICoAodILtJwxkzX1vWKPVPf4Kb7fd3eaKlkfa3GuZATL_AxEChXE6Y
https://www.bucpress.eu/politica/consiliul-national-al-romanilor-din-10507?fbclid=IwAR0mtICoAodILtJwxkzX1vWKPVPf4Kb7fd3eaKlkfa3GuZATL_AxEChXE6Y
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Reamintim că în data de 30 iulie 2019, la Cernăuți, a luat ființă Consiliul Național al Românilor 

din Ucraina – un organ colectiv al societăților pentru cultura română, care are ca scop 

coordonarea eforturilor pentru păstrarea identității etnice și lingvistice, realizarea de activități 

comune pentru sprijinul întregii comunități românești din Ucraina. În data de 7 octombrie a fost 

aprobat un Regulament al funcționării Consiliului, fiind modificată componența acestuia în 

urma autoexcluderii unor membri colectivi și dorinței altor reprezentanți ai mediului asociativ 

românesc de a susține eforturile de păstrare și apărare a valorilor naționale românești în 

Ucraina. 

 

Mult stimate Volodimir Zelenski, noi, reprezentanții forumului comunității românești – Consiliul 

Național al Românilor din Ucraina – ne adresăm către dumneavoastră în legătură cu 

necesitatea urgentă de a rezolva problemele care au o importanță vitală pentru noi – păstrarea 

limbii materne în procesul de învățământ și în sfera publică, în zonele locuite compact de 

populația românească din Ucraina.  

 

Reprezentanții comunității românești și-au dat fără ezitări votul la alegerile prezidențiale și 

parlamentare pentru schimbări europene în Ucraina, pe care le-ați promovat nemijlocit.  Am 

susținut dorința Dumneavoastră de a schimba legile inechitabile ale fostei puteri, legi care au 

afectat drepturile minorităților naționale. De aceea, contăm pe sprijinul Dumneavoastră în 

privința anulării controversatului articol 7 (privind limba de studii) al Legii Educației din 5 

septembrie 2017. Menținerea acestui articol reprezintă, de fapt, renunțarea Ucrainei la 

obligațiile sale față de cetățeni, față de comunitatea internațională, nemaivorbind despre 

caracterul anticonstituțional și antiistoric al Legii Educației.   

 

Mult stimate Președinte! Sperăm că așteptările alegătorilor Dumneavoastră nu vor fi ignorate, 

precum au procedat în trecut reprezentanții fostei puteri. Fiecare cetățean ucrainean, fiecare 

contribuabil care finanțează sistemul de învățământ are dreptul la educație în limba maternă. 

Vă rugăm să propuneți, în calitate de subiect al inițiativei legislative, introducerea urgentă a 

unor amendamente la art. 7 al Legii Educației, utilizând normele Constituției Ucrainei: 



 

                  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, 

 

5 

„Cetățenilor care aparțin la minoritățile naționale, în baza legii, le este garantat dreptul la 

învățământ în limba maternă”, ceea ce corespunde art. 8, 10, 22, 24, 25 și 53 ale Legii 

Fundamentale a Ucrainei. 

 

Revenirea la normele Constituției Ucrainei, care sunt norme de acțiune directă și care 

garantează învățământul în limba maternă, va permite detensionarea relațiilor sociale în ceea 

ce privește problema lingvistică în sistemul de învățământ al Ucrainei, fiind un pas înainte pe 

calea consolidării relațiilor de prietenie cu statele vecine, membre ale UE și NATO (România, 

Ungaria, Polonia, Bulgaria și statele lidere ale comunității europene). 

 

Ucraina și-a asumat o serie de angajamente față de România în baza „Tratatului privind 

relațiile de cooperare și bună vecinătate dintre România și Ucraina” (Tratat ratificat prin Legea 

nr. 474/97, adoptată de Rada Supremă la 17.07.1997). Art. 13, p. 5 al acestui Tratat 

menționează faptul că membrii comunității românești din Ucraina „au dreptul sa fie instruiți în 

limba lor maternă, într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţământ şi 

specializare, situate ţinând seama de răspândirea geografică a minorităţilor respective”. 

 

Comunitatea românească din Ucraina, care este una autohtonă și locuiește pe pământul său 

de mii de ani, are tot dreptul să vorbească, să-și învețe copiii în școli în limba maternă, să-și 

păstreze patrimoniul cultural și să se bucure de toate drepturile consfințite de Constituția 

Ucrainei. Or, după cum se spune în articolul 24 al Legii Fundamentale a Ucrainei: „Nu pot 

exista privilegii sau restricții în urma apartenenței la o anumită rasă, după culoarea pielii, 

convingeri politice și religioase, sex, proveniența etnică și socială, starea materială, locul de 

trai, după criterii lingvistice și altele”. 

 

În momentul de față, pentru populația românească din Ucraina problema utilizării limbii 

materne în sistemul de învățământ este una prioritară și ne pronunțăm în mod categoric 

împotriva politicii de asimilare, prevăzută, de fapt, de Legea Educației (art. 7), care va fi 

implementată de noul ministru al Învățământului. Vă informăm că românii din Ucraina au 
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manifestat întotdeauna un respect aparte față de limba ucraineană și conștientizează 

necesitatea studierii limbii ucrainene ca limbă de stat, însă nu pe contul reducerii dreptului de a 

utiliza limba maternă în instituțiile de învățământ. 

 

Cu respect, 

 

Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române, președintele Centrului Cultural 

Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 

 

Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, directorul Editurii „Alexandru 

cel Bun” din Cernăuți 

 

Vasile Rauț, președintele Societății „Golgota” a românilor din Ucraina 

 

Mircea Pilat, președintele Asociației științifico-pedagogice „Aron Pumnul” din Cernăuți 

 

Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din 

Ucraina 

 

Vitalie Zâgrea, președintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți 

 

Ilie T. Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți 

 

Vasile Țiple, președintele Asociației Tinerilor Români din Transcarpatia 

 

Ana-Cristina Mihaesi, secretar-responsabil Fundației de Binefacere „Casa Limbii Române” din 

Cernăuți 

 

Elvira Chilaru, secretar-responsabil al filialei Transcarpatia a Centrului Media BucPress, 
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jurnalist emerit al Ucrainei 

 

Ilie Popescu, președintele Societății Regionale „Golgota” din Cernăuți 

 

Vasile Palamariuc, președintele Societății „Tradiții Naționale Bucovinene” 

 

Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina „Mihai Eminescu” 

 

Nicolae Gostiuc, președintele Societății pentru Cultură Română „Grigore Nandriș” 

 

Vladimir Acatrini, președintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni 

 

Elena Calancea, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți 

 

Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa 

 

Ștefan Mitric, secretar-coordonator al Consiliului Național al Românilor din Ucraina,  

președintele Asociației „Malanca din Crasna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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MICII MESERIAȘI, LA MARE CĂUTARE ÎN EUROPA 

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

 

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

484 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Germania – 123 locuri de muncă pentru: ajutor electrician, ajutor la curățenie, bucătar, 

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

demichef de rang, electrician, fierar-betonist, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator 

instalații sanitare, de încălzire și gaz, instalator țevi de apă și gaz, junior sous chef, lăcătuș, 

manager recepție, manipulant de mărfuri, mecanic de proces – producție muluri, mecanic de 

proces, operator excavator, operator stivuitor, parchetar, personal în domeniul gastronomiei de 

sistem, pictor-decorator, preparator de înghețată, recepționer, sudor MAG, tâmplar, zidar; 

 

Olanda: 119 locuri de muncă pentru: instalator sanitar, de încălzire și aparate de aer 

condiționat, lucrător în seră de flori, lucrător în producția de alimente, procesor bulbi de flori, 

sortator ambalator; 

 

Malta – 64 locuri de muncă pentru: dealer de cazinou, electrician, instalator, producător şi 

instalator din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de ridicare, tehnician HVAC; 

 

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; 

 

Polonia – 33 locuri de muncă pentru: specialist relații clienți, lucrător în producție, montator de 

acoperiri de geamuri interioare și exterioare, marinar ape interioare; 

 

Marea Britanie – 30 locuri de muncă pentru: lucrător agricultură; 

https://www.timpromanesc.ro/micii-meseriasi-la-mare-cautare-in-europa/
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Norvegia – 27 locuri de muncă pentru: electrician cu certificat DSB, farmacist, mecanic auto, 

medic stomatolog, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

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

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

Spania – 4 locuri de muncă pentru: măcelar dezosator; 

 

Slovenia –1 loc de muncă pentru: programator. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CRUCILE NOII BISERICI ROMÂNEȘTI DIN VIENA VOR FI SFINȚITE DUMINICĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31611-2019-10-17-07-20-17.html 

 

Crucile care vor fi așezate pe turlele noii biserici din sectorul 2 al Vienei, aflată în proces de 

construcție, vor fi sfințite duminică, 20 octombrie, transmite www.basilica.ro, preluat de 

Romanian Global News. 

 

De la ora 16:00 va avea loc slujba Vecerniei care va fi urmată de slujba sfințirii oficiată de 

Preasfințitul Părinte Macarie al Europei de Nord. 

 

Crucile au fost realizate după planurile arhitectului Mihaela Ionescu, iar costurile pentru 

materializarea lor au fost suportate de familia Timiș Angelica și Istrate. 

 

Accesul pentru a participa la slujba de sfințire se va face la intersecția străzilor Taborstrasse 

cu Nordbahnstr, a transmis Părintele Emanuel Nuțu de la biserica românească din Viena pe 

pagina de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31611-2019-10-17-07-20-17.html
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LA PALERMO A AVUT LOC FESTIVALUL PORTULUI POPULAR ROMÂNESC DIN SICILIA 

- EDIȚIA A-III-A 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31601-2019-10-16-09-44-24.html 

 

Protopopiatul Sicilia a organizat Festivalul Portului Popular Românesc la Palermo, duminică 13 

octombrie 2019. Fiecare parohie din cuprinsul Siciliei, după ce a săvârșit Sfânta si 

Dumnezeiasca Liturghie, de la mic la mare au luat drumul către Palermo, întâlnindu-se în fața 

bisericii „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie", de unde la ora 16.00 au ieșit în formație, făcând 

o paradă a costumelor populare, în inima capitalei Siciliei, parcurgând via Maqueda, Quatro 

Canti și Vittorio Emmanuele, timp de 30 minute traversându-se centrul orașului Palermo, 

transnite părintele Martinian Constantin Epure, preluat de Romanian Global News. 

 

Creștinii români, veniți din toate colțurile Siciliei, îmbrăcați în straie de sărbătoare, după 

intonarea Imnului Național, au împodobit de asemenea parada și cu vocile lor calde prin 

câteva cântări populare. Parada s-a încheiat în curtea catedralei palermitane, acolo unde am 

fost așteptați și ospitați de Mons. Corado Lorefice, Arhiepiscopul de Palermo și de Don Filippo, 

parohul catedralei. 

În curtea catedralei s-a desfășurat cea de-a doua parte a programului, începând cu cuvântul 

de prezentare a costumului popular românesc ca „încântare, teologie și viață", a PC preot 

Nicolae Chilcos, protopopul Siciliei, apoi fiecare parohie din protopopiat a prezentat un 

program artistic, cântece și poezii, ce au adus emoții deosebite în inimile participanților care au 

depășit un număr de 700 suflete. 

 

La sfârșit. parohia gazdă a bucurat pe toți participanții la eveniment, împărtășindu-i din 

bucatele tradiționale românești. 

 

Au fost adresate mulțumiri Episcopiei Romano-Catolice și Arhiepiscopului de Palermo, Mons. 

Lorefice Corado, primarului orașului Leoluca Orlando, deputatului Tamaja Edy, consilierului 

Maria Pittaresi și în mod deosebit tuturor participantilor: parohia Alcamo- Sfantul Ier. Leon al 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31601-2019-10-16-09-44-24.html
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Cataniei, parohia Sciacca- Sfantul Cuv Teodor studitul , parohia Ragusa- Sfanta Cuv. Melania 

Romana, parohia Messina- Sfântul Sf. Mc Pangratie, parohia Siracusa- Sf Petru si Pavel si Sf 

Lucia, parohia Enna- Sfantul Ioan Botezatorul, parohia Canicatti-Sfanta Mc. Filoteia, parohia 

Catania- Sfanta Mc. Agata și parohiei organizatoare Palermo- Sfantul Sf. Mc. Haralambie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PARTICIPAREA MRP LA CONFERINȚA “DIASPORA AND HOMELAND” 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-mrp-la-conferinta-diaspora-and-homeland/ 

 

Diaspora, politicile de reinserție, fenomenul de “migrație a creierelor” au fost pe agenda 

dezbaterilor la conferința “Diaspora and Homeland” care a avut loc în perioada 10-11 

octombrie 2019, la Zagreb (Croația). La evenimentul organizat la nivel de experți a fost 

reprezentat și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, ale cărui inițiative pe durata deținerii 

de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene au adus problematicile 

privind diaspora din UE în prim-plan la nivel european. 

 

Au luat parte la conferința de la Zagreb experți și membri ai corpului diplomatic din numeroase 

state, printre care Croația, Grecia, Slovenia, România, Canada, Israel, Polonia, Bulgaria, 

Macedonia de Nord, Muntenegru, Chile, Grecia, Singapore. 

 

Participanții la dezbateri au discutat despre importanța diasporei în dezvoltarea țării natale, dar 

și a statelor-gazdă, despre mobilitatea experților în interiorul UE, dar și despre experiențele 

unor tineri care și-au făcut studiile universitare peste hotare și au decis apoi să revină în țările 

de origine. 

 

În cadrul conferinței, delegația MRP a punctat faptul că este un prilej deosebit ca tema 

diasporei, abordată în premieră la nivel european în timpul președinției române a Consiliului 

Uniunii Europene, să se regăsească și să fie dezbătută în țara care urmează să preia, de la 1 

ianuarie 2020, Președinția rotativă. De asemenea, fost reamintit faptul că la reuniunile de la 

București, Craiova și Bacău, participanții din statele membre s-au pus de acord că tematica 

este extrem de important la nivelul Uniunii și că problematicile privind diaspora trebuie incluse 

și pe agendele viitoarelor președinții. 

 

Reprezentantul MRP a prezentat, în cadrul conferinței, proiectele ministerului, cu accent 

asupra programului de tabere „ARC” și a extinderii peste hotare a campaniei “Informare acasă! 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-mrp-la-conferinta-diaspora-and-homeland/
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Siguranță în lume!”, care pune accent pe cunoașterea drepturilor și a obligațiilor pe care 

cetățenii le au în statele unde au decis să lucreze sau să studieze. 

 

Importanța educației în limba maternă și menținerea identității lingvistice sunt priorități ale 

MRP, iar participanților la conferință le-au fost prezentate demersurile MRP pentru menținerea 

și afirmarea limbii române în rândul conaționalilor de pretutindeni: acordarea de finanțări 

nerambursabile, oferirea de volume de beletristică în limba română, dar și de manuale și 

suporturi de curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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LA PARIS A FOST INAUGURATĂ ”PROMENADA REGINA MARIA A ROMÂNIEI” 

https://www.timpromanesc.ro/la-paris-a-fost-inaugurata-promenada-regina-maria-a-romaniei/ 

 

La Paris a fost inaugurată marți ”Promenada Regina Maria a României” (în franceză: Marie de 

ROUMANIE, 1875-1938, Reine de Roumanie), pe o porțiune a cheiului Senei, în fața Turnului 

Eiffel, potrivit unui comunicat al Ambasadei României. Este pentru prima oară în ultimele 

decenii când un spațiu public din centrul capitalei franceze primește numele unei personalități 

din România. 

 

Ceremonia de inaugurare a Promenadei a avut loc în prezența Familiei Regale, a unor înalți 

oficiali francezi, ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic, jurnaliști și numeroși 

membri ai comunității românești. La ceremonie au vorbit Margareta, custodele Coroanei, 

Sandra Pralong, consilier prezidențial, ambasadorul Luca Niculescu, Catherine Vieu-Charier, 

viceprimarul Parisului pentru memorie și combatanți, și René-François Bernard, viceprimar al 

arondismentului 7 din Paris. 

 

Inițiativa a aparținut Ambasadei României în Franța care, în urmă cu un an, a trimis 

propunerea Primăriei Paris. Decizia a fost luată la 8 iulie 2019. 

 

În mod simbolic, evenimentul a avut loc chiar în ziua în care s-a desfășurat ceremonia 

încoronării Reginei Maria și a Regelui Ferdinand la Alba-Iulia, în 1922, și cu două săptămâni 

înainte de ziua de naștere a suveranei. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/la-paris-a-fost-inaugurata-promenada-regina-maria-a-romaniei/
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PREŞEDINTELE AEP, DESPRE VOTUL DIN DIASPORA: ÎNTR-O SINGURĂ SECȚIE POT 

VOTA 10.000 DE ALEGĂTORI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31589-2019-10-15-09-04-19.html 

 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a 

anunțat că sunt, până în prezent, 444 de secții de votare înființate pentru românii din 

străinătate și Basarabia, transmite Romanian Global News. 

 

„Or, noi nu vorbim acum de intenție, noi vorbim de intenția de a participa la vot pe care nu o 

știm, dar știm cu siguranță că aproape 40.000 de cetățeni vor să se prezinte la vot. Nu vorbim 

de convingere. Am membri din familie care sunt în străinătate și cred că vor să se prezinte la 

vot. Ați văzut că se creează și niște comunicări, mai socializează, mai stau de o cafea, o apă, 

un suc. Cetățenii se duc și pentru aceste lucruri la secția de votare", a declarat Mitulețu-Buică. 

 

Președintele AEP a spus că, din aproximările AEP, într-o singură secție din diaspora pot vota 

aproximativ 10.000 de cetățeni. 

 

„Efortul a fost nu numai fizic și logistic pentru a înființa secțiile de votare, ci și financiar. 

Democrația este scumpă și sigură, dar s-au simplificat procedurile de votare la secții astfel 

încât să ne asigurăm că pot să voteze cu mult mai mulți cetățeni și nu va mai fi o legendă: 

3.000 de cetățeni au votat într-o singură zi. După estimările noastre, pot să voteze chiar 

10.000 de cetățeni într-o singură secție de votare pe acest proces simplificat și tehnologizat", a 

punctat președintele sursa citată. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31589-2019-10-15-09-04-19.html
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LISTA CELOR 714 SECȚII DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE ȘI BASARABIA APROBATE 

DE AEP PÂNĂ ÎN PREZENT 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31588-2019-10-15-09-00-25.html 

 

Numărul secțiilor de votare din străinătate aprobate până în prezent de Autoritatea Electorală 

Permanentă a ajuns la 714, din cele 838 de secții de votare preconizate a fi înființate la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019. 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat, prin Hotărârea nr. 37/2019, propunerile 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile a încă 270 de secții de votare, pe 

lângă cele 444 aprobate anterior, noile propuneri fiind transmise de Ministerul Afacerilor 

Externe în data de 11 octombrie 2019, transmite Romanian Global News. 

 

Potrivit acestei hotărâri, numerotarea secțiilor de votare prevăzute în anexă se realizează în 

continuarea numerotării secțiilor de votare prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 35 din 4 octombrie 2019 pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice 

și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 3 

octombrie 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora. 

 

Hotărârea nr. 37/2019 a AEP prevede că Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare vor lua măsurile necesare, potrivit legii, pentru asigurarea condiţiilor logistice 

minimale pentru desfăşurarea votării în secţiile de votare prevăzute în anexă, precum şi pentru 

aducerea la cunoştinţa alegătorilor din străinătate a sediilor acestora. 

 

De asemenea, hotărârea stabilește că Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice și 

oficiile consulare vor lua măsurile necesare, pentru a asigura comunicarea proceselor-verbale 

privind desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare 

prevăzute în anexă, către Autoritatea Electorală Permanentă, biroul electoral pentru secțiile de 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31588-2019-10-15-09-00-25.html
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votare din străinătate, precum şi către formațiunile politice care participă la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, de îndată ce au fost întocmite. 

 

Lista celor 714 secții de votare aprobate de AEP până în prezent o găsiți AICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CONFERINȚA PREȘEDINȚILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN A VALIDAT NUMIREA 

LAUREI CODRUȚA KOVESI DREPT PROCUROR-ȘEF EUROPEAN 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/10/16/conferinta-presedintilor-parlamentului-european-a-validat-

numirea-laurei-codruta-kovesi-drept-primul-procuror-sef-european--

386753?fbclid=IwAR3LWalRl8mtsa26Ljh5n_wMNdBD0KEJcXk0Xy8ovtXxlib5jDu5kqVF5TY 

 

Conferinţa Preşedinţilor a Parlamentului European a făcut miercuri ultimul pas pentru numirea 

Laurei Codruţa Kovesi drept primul procuror-şef european, anunţă PE într-un comunicat oficial. 

 

Decizia Conferinţei preşedinţilor urmează după un acord din septembrie dintre negociatorii PE 

şi ai Consiliului UE privind desemnarea noului şef al Parchetului European în persoana Laurei 

Codruţa Kovesi. Echipa de negociere a Parlamentului a susţinut-o pe Laura Codruţa Kovesi în 

timpul negocierilor, precizează instituţia. 

 

"După validarea ei de astăzi, dna Kovesi poate începe mandatul său de 7 ani. Consiliul a 

validat acordul anterior în această săptămână", se mai menţionează în comunicatul PE. 

 

Eurodeputaţii români Dacian Cioloş şi Siegfried Mureşan au salutat, prin postări pe reţelele de 

socializare, finalizarea procesului de numire a primului procuror-şef european. 

 

"Este un moment important şi simbolic pentru România că lupta împotriva fraudei şi a corupţiei 

care aduc atingere fondurilor publice ale Uniunii Europene va fi condusă de o româncă pentru 

următorii şapte ani. Felicitări, Laura Codruţa Kovesi! Ai şansa de a construi de la zero 

Parchetul European (EPPO) şi sunt sigur că o vei face cu competenţă şi cu responsabilitate", a 

scris în postarea sa liderul grupului Renew Europe din PE. 

 

La rândul său, eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului Partidului 

Popular European (PPE) din PE, a scris pe contul său de Facebook că "începând de astăzi, 

noul procuror-şef european se poate apuca de treabă. Are un an la dispoziţie să pună la punct 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/10/16/conferinta-presedintilor-parlamentului-european-a-validat-numirea-laurei-codruta-kovesi-drept-primul-procuror-sef-european--386753?fbclid=IwAR3LWalRl8mtsa26Ljh5n_wMNdBD0KEJcXk0Xy8ovtXxlib5jDu5kqVF5TY
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/10/16/conferinta-presedintilor-parlamentului-european-a-validat-numirea-laurei-codruta-kovesi-drept-primul-procuror-sef-european--386753?fbclid=IwAR3LWalRl8mtsa26Ljh5n_wMNdBD0KEJcXk0Xy8ovtXxlib5jDu5kqVF5TY
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/10/16/conferinta-presedintilor-parlamentului-european-a-validat-numirea-laurei-codruta-kovesi-drept-primul-procuror-sef-european--386753?fbclid=IwAR3LWalRl8mtsa26Ljh5n_wMNdBD0KEJcXk0Xy8ovtXxlib5jDu5kqVF5TY
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noul Parchet European care trebuie să fie funcţional până la finalul anului viitor. Să îi urăm 

mult succes!". 

 

Consiliul Uniunii Europene a validat luni formal numirea procurorului român Laura Codruţa 

Kovesi în funcţia de procuror-şef european. 

 

Biroul Procurorului Public European (EPPO), care se aşteaptă să fie operaţional la sfârşitul 

anului 2020, va fi o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi 

aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupţia sau 

frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infracţiunilor se va putea 

extinde în viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism. 

 

Până în prezent, 22 de state membre s-au alăturat Parchetului Public European. Cele cinci 

state care nu participă încă - Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda şi Danemarca - se vor putea 

alătura în orice moment. 

 

EPPO va avea sediul central în Luxemburg şi va fi compus dintr-un procuror-şef şi un colegiu 

de procurori din toate ţările participante. Aceştia vor coordona investigaţiile curente 

desfăşurate de către procurorii delegaţi în fiecare stat participant. 

 

Prioritatea Consiliului este ca EPPO să fie operaţional în noiembrie 2020. Laura Codruţa 

Kovesi, în calitate de primul procuror-şef european, va avea un mandat de şapte ani care va 

consta în special în construirea structurii operaţionale şi administrative a EPPO şi în stabilirea 

de bune relaţii de lucru cu autorităţile judiciare naţionale. ''Consiliul va continua să 

monitorizeze crearea biroului pentru a asigura un EPPO eficient şi efectiv care devine un pilon 

al luptei contra corupţiei şi fraudei cu fonduri UE'', a declarat ministrul finlandez al justiţiei, 

Anna-Maja Henriksson, în calitate de preşedinte al Consiliului UE. 

 

Sursă: agerpres.ro 


