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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Turneu prin Rusia în memoria prizonierilor români morți în lagărele sovietice 

2. Donație de 2.200 de cărți în limba română de la Cluj, pentru românii din Cernăuți 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. „Atelierul lui Moș Crăciun”, organizat de Institutul Hispano Român din Castellon 

4. Serbarea de Crăciun a parohiei ”Înălţarea Sfintei Cruci”, Torino 2 

5. Festivalul „Colindul Sfânt și Bun” în protopopiatul românesc Toscana 1 

6. Festivalul românesc „Colindul sfânt și bun!” la Fonte Nuova 

 

III. ACTUALITATE 

7. Măsuri dispuse în punctele de frontieră pentru perioada Sărbătorilor de Iarnă 

8. Norvegia: Prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere până la 12 mai 2020 

9. Brexit: Peste 400.000 de români au solicitat rezidența în UK 

10. Parlamentul European va vota joi o rezoluţie privind comemorarea Revoluţiei române din 

1989 

11. Ovidiu Burduja a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni 

12. Prinţul de Wales, la ICR Londra: Este minunat să văd contribuția imensă a comunității 

românești din Regatul Unit 

13. 400.000 de români din Marea Britanie au depus cereri de rezidență 

14. Presedintele AEP spune ca vom avea vot prin Internet in anul electoral 2024 
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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 

 

 

 

1 



 

                  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, 

 

3 

TURNEU PRIN RUSIA ÎN MEMORIA PRIZONIERILOR ROMÂNI MORȚI ÎN LAGĂRELE 

SOVIETICE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/32075-2019-12-18-11-03-02.html 

 

Un turneu cultural-comemorativ inedit dedicat Zilei Naţionale a României se desfăşoară în 

Federaţia Rusă. Evenimentul organizat de Ambasada României la Moscova include 

spectacole de folclor, dar şi comemorarea prizonierilor români, care nu s-au mai întors din 

lagărele sovietice prin inaugurarea a cinci monumente. 

 

Turneul cultural-comemorativ a început pe data de 3 decembrie 2019, la Nijnii Novgorod printr-

un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Ţara Vrancei" din Focşani, care a uimit cei peste 

o mie de spectatori ruşi prezenţi la eveniment, notează Infoprut. 

 

Vasile Soare, ambasadorul României în Federaţia Rusă susţine că oamenii au rămas profund 

impresionaţi de varietatea culturii româneşti despre care nu cunoşteau nimic. 

 

„Nijnii Novgorod, este al cincilea oraş ca marime din Rusia, situat la peste 450 km de 

Moscova. Imaginea cu maşina de reprezentare a ambasadorului României, însoţită de 

autocarul ansamblului „Ţara Vrancei" a uimit multă lume. Am deschis manifestarea printr-un 

discurs în care am punctat dorinţa noastră de a marca Ziua Naţională a Românie, într-un mod 

original, nu doar în Moscova, ci şi în alte 10 oraşe din Rusia. Am prezentat contextul istoric 

care a favorizat Marea Unire a românilor de la 1 decembrie 1918 şi o serie de aspecte despre 

România care să creeze o imagine corectă despre ţara noastră", a punctat ambasadorul 

român. 

 

Apoi turneul cultural-comemorativ dedicat Zilei Naţionale a României a ajuns la Kazani şi 

Arask din Republica Tatarstan, Federaţia Rusă. Astfel, pe 5 decembrie 2019, la Arsk a fost 

inaugurat şi sfinţit primul din cele cinci monumente realizate de statul român în 2019, în 

memoria prizonierilor români decedaţi în lagărele şi spitalele speciale NKVD în anii 40-50. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/32075-2019-12-18-11-03-02.html
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În cimitirul prizonierilor străini de la Arsk, sunt înhumaţi 163 de români. Ei au murit în Lagărul-

Spital Special NKVD Nr. 3655 care a funcţionat la Arsk între anii 1941-1948 în cladirile unor 

şcoli din localitate. „Am deschis ceremonia comemorativă la monumentul prizonierilor români 

din cimitirul de la Arsk, prezentând fenomenul prizonieratului românesc în Rusia în timpul celui 

de al Doilea Razboi Mondial. Peste 234.000 de ostaşi români a devenit prizonieri de război, 

dintre care peste 66.000 au murit în 288 de lagăre din cele peste 500 câte au existat pe 

teritoriul Rusiei. Apoi, părintele Ştefan Stanciu de la Parohia Sf.Arhangheli din Ghencea, 

Bucuresti, care în ultimii şase ani ne însoţeşte la toate manifestările comemorative în Rusia, a 

săvârşit o slujbă de sfinţire a monumentului şi de pomenire a prizonierilor români", a menţionat 

sursa. 

 

La 5 decembrie 2019, echipa din cadrul turneului cultural-comemorativ dedicat Zilei Naţionale 

a României, după nouă ore de drum anevoios, prin nămeţi şi ninsoare a ajuns în localitatea 

Riabovo, din Republica Udmurtia, Federaţia Rusă, mult după timpul stabilit. Totuşi, chiar dacă 

era trecut de ora 20:00, Vasile Soare, ambasodorul României la Moscova, membrii 

ansamblului „Ţara Vrancei" din Focşani şi părintele Ştefan Stanciu au decis să inaugureze şi 

să sfinţească cel de-al doilea monument în memoria prizonierilor români, noaptea, pe frig şi 

ninsoare. 

 

Ambasadorul Vasile Soare povesteşte că autorităţile din zonă şi mai mulţi locuitori au hotărât 

să li se alăture. „În lumina farurilor, am desfăşurat timp de o ora ceremonia noastra 

comemorativă. De asemenea, am vorbit în faţa celor prezenţi, despre prizonierii români care 

au ajuns în Lagărul 75 de la Riabovo, dintre care 141 au murit, fiind înhumaţi în cimitirul actual. 

În 1943, în unele documente de arhivă în acest lagăr sunt consemnaţi 557 de prizonieri 

români", a specificat ambasadorul. 

 

Turneul cultural-comemorativ dedicat Zilei Naţionale a României are ca scop promovarea 

culturii româneşti pe tot cuprinsul Federaţiei Ruse, în 10 regiuni şi 5.000 km pe roţi, dar şi 

sfinţirea a cinci monumente de prizonieri români, pentru a înveşnici astfel memoria deţinuţilor 
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români morţi în lagărele sovietice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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DONAȚIE DE 2.200 DE CĂRȚI ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE LA CLUJ, PENTRU ROMÂNII DIN 

CERNĂUȚI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/32074-2019-12-18-10-59-35.html 

 

O impresionantă colecție de carte a ajuns de la Cluj la Cernăuți, în cadrul unui proiect derulat 

de familia Rotta, clubul Lions Genesis și Teatrul de Păpuși „Puck". Totodată, acțiunea se 

înscrie în demersurile WonderPuck de implicare în comunitate. 

 

Colecția numără aproximativ 2.200 de volume și are o poveste emoționantă, care are la bază 

dragostea de carte. 

 

„Ștefan Rotta, născut în Cernăuți acum 100 de ani și Maria Rotta, o dedicată profesoară de 

limba și literatura română, pasionată de istorie, au iubit cărțile și mai ales poveștile pe care le 

găsim în ele. Ei au dorit ca acestea să ajungă în zona în care s-a născut Ștefan Rotta, adică 

acolo unde astăzi este Ucraina", povestește Sorana Rotta. 

 

Drept urmare, după plecarea dintre noi a Mariei Rotta, biblioteca moștenită de Sorana Rotta 

(nepoata acesteia) a ajuns la românii din Ucraina, în cadrul unui proiect Lions. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/32074-2019-12-18-10-59-35.html
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„ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, ORGANIZAT DE INSTITUTUL HISPANO ROMÂN DIN 

CASTELLON 

https://www.timpromanesc.ro/atelierul-lui-mos-craciun-organizat-de-institutul-hispano-roman-din-castellon/ 

 

Institutul Hispano Român în colaborare cu Asociatia Dacia din Rivoli și L&D Multicultural 

Centre Liverpool au adus atmosfera de sărbătoare în sufletele a zeci de copii români din 

Castellon prin intermediul celei de-a patra ediții a Atelierului lui Moș Crăciun. 

 

În aceste zile speciale, în care copiii și cei mai puțin copii așteaptă cu nerăbdare cadouri,   

membrii Institutului împreună cu Asociația Dacia Rivoli și L&D Multicultural Centre Liverpool au 

considerat necesară organizarea unei activități culturale prin care să le amintească părinților și 

mai ales copiilor bucuria realizării felicitărilor de Crăciun, sorcovei si altor elemente tradiționale 

românești, se arată într-un comunicat de presă. 

 

Grupul de copii prezenți, care au confecționat felicitări, sorcove, ghirlande si clopoței, a fost 

coordonat de Anca Diana Istrate, profesor de Limbă, cultură și civilizație românească. Forfota 

și entuziasmul copiilor participanți, sclipiciul, ghirlandele, ornamentele specifice Crăciunului și 

colindele au impus un spirit de bucurie, nerăbdare și sărbătoare, însă idea centrală a activității 

a fost  importanța dărniciei și a bunătății. 

 

Deși activitatea a fost dedicată celor mici, magia evenimentului i-a cuprins și pe cei mari, care 

au participat cu entuziasm la realizarea felicitărilor și a celorlalte elemente cu specific de iarna. 

 

Activitatea s-a încheiat cu un moment special în care o parte din copiii prezenți au interpretat 

colinde românești, urmat apoi de primirea lui Moș Crăciun în sunetul călduros al vocilor celor 

mici. Hărnicia le-a fost răsplătită generos de Moș Crăciun, care a dăruit fiecărui copil un cadou, 

îndemnându-i în același timp să fie cuminți și ascultători în continuare. 

 

Organizatorii mulțumesc  Boom, La Muralla, Zhon Guo Huo Hang și Asociației Culturale 

https://www.timpromanesc.ro/atelierul-lui-mos-craciun-organizat-de-institutul-hispano-roman-din-castellon/
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Chineze din Castellon pentru sprijinul acordat și contribuția la realizarea evenimentului. 

 

„Atelierul lui Mos Crăciun“a fost găzduit încă de federația provincială FEDPROVECAS din 

Castellon, care a colaborat la realizarea acestui eveniment punând la dispoziția organizatorilor 

spațiul și contribuind cu mijloace materiale necesare organizării atelierului de lucru manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SERBAREA DE CRĂCIUN A PAROHIEI ”ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI”, TORINO 2 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/32072-2019-12-18-10-24-57.html 

 

În data de 15 Decembrie 2019, începând cu orele 18.00, în sala Teatrului San Massimo, s-a 

desfăşurat Serbarea de Crăciun a parohiei românești "Înălţarea Sfintei Cruci", Torino 2, 

transmite Romanian Global News. 

 

Grupa Mică, formată din peste 50 de copilași cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani, coordonată de 

doamna preoteasă Adriana Burcescu și de doamna Cristina Halip, au deschis serbarea cu un 

bogat program de poezii și colinde, urmate de o frumoasă scenetă despre Sfântul Nicolae. 

 

01_serbare_de_craciun_a_parohiei_2 

Alături de Moș Crăciun, cel ce vine mereu cu sacul plin, serbarea de Crăciun a continuat cu 

programul copiilor de la Grupa Mijlocie, coordonată de doamnele preotese Amalia Roşu și 

Nicoleta Istina. Cei peste 40 de copilași cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani s-au străduit să 

transmită vestea Nașterii Mântuitorului Hristos și ne-au adus în suflete un pic din "România de 

acasă" prin colindele tradiționale, poeziile și Plugușorul pe care le-au interpretat cu emoție și 

trăiri deosebite. 

 

Surpriza serii a fost Concertul de Chitări la care au participat peste 60 de copii, cu vârste 

cuprinse între 6 și 11 ani, dintre care 30 de chitariști - copii care au pus pentru prima oară 

mâna pe chitară și au reușit să cânte, într-un singur glas în fața publicului. 

 

La final părintele paroh Gabriel Burcescu a spus că "tinerii Nepsis au încheiat seara cu cele 

mai frumoase colinde și cu cel mai frumos mesaj pe care l-au transmis prin emoțiile lor, prin 

sufletele lor curate, care au completat seara aceasta minunată pe care am trăit-o aici cu toții. 

Uși, ferestre, toate-s noi, Doamne, intră și la noi! În peștera inimii, în Palatul Treimii!" 

 

Acești copii și tineri, spunea Pr. Gabriel, "au făcut ca în această Românie, care este departe 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/32072-2019-12-18-10-24-57.html
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de România, o Românie pe care o creăm sau o aducem aici în această comunitate și o 

transmitem tuturor, să trăiască emoție, să transmită emoție, să învețe un pic din tradițiile 

noastre românești și să le ducă mai departe." 

 

Pr. Gabriel a mulțumit părintelui Lucian cel care "este sufletul acestei parohii, căci tot ce am 

trăit în această seară, este munca dânsului de la început până acum." 

 

La final, părintele Lucian Roșu a spus că "tineretul este aurul acestei parohii și al acestei lumi", 

apoi adresându-se tinerilor le-a spus: "Sunteți autentici! Să nu pierdeți această autenticitate 

care înseamnă credință adevărată, limbă curată și mai ales prezență în biserică!" 

 

Îndemnul părintelui Lucian a fost "să nu încercăm să facem ceea ce de multe ori este peste 

puteri, căci noi, lângă Sfântul Altar le găsim pe toate. Căci citind despre pelerinajele care se 

fac la Betleem, Nazaret, Ierusalim, aflăm că sunt așteptați foarte mulți pelerini, dar tot ceea ce 

este necesar pentru mântuire, găsim în fiecare parohie, totul este DAR pentru fiecare, căci 

Mântuitorul TOT ceea ce avea de făcut a făcut deja, e rândul nostru să participăm la ceea ce 

El a făcut și să ni le asumăm." 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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FESTIVALUL „COLINDUL SFÂNT ȘI BUN” ÎN PROTOPOPIATUL ROMÂNESC TOSCANA 

1 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/32066-2019-12-17-08-59-01.html 

 

Duminică, 15 decembrie 2019, a avut loc Ediția a VI-a a Festivalului „Colindul Sfânt și Bun" în 

Protopopiatul Toscana 1, eveniment găzduit de Parohia „Sfânta Muceniță Lucia" - Firenze 2, 

transmite Romanian Global News. 

 

Colindătorii parohiilor participante, copii, tineri și adolescenți, au încântat pe toți cei prezenți cu 

numeroase și diverse cântări închinate Nașterii Domnului Iisus Hristos. La final toți colindătorii 

au cântat în cor colindul tradițional „O, ce veste minunată!" și au urat „La Mulți Ani!" tuturor. 

Bucuria împărtășită a fost încununată cu felicitări și mulțumiri adresate tuturor, precum și cu 

daruri tradiționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpresss.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/32066-2019-12-17-08-59-01.html
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FESTIVALUL ROMÂNESC „COLINDUL SFÂNT ȘI BUN!” LA FONTE NUOVA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/32064-2019-12-17-08-49-47.html 

 

În data de 14 decembrie a.c. în proximitatea Praznicului Nașterii Domnului s-a desfășurat în 

Parohia „Botezul Domnului" din Fonte Nuova a VI-a ediție a Festivalului de colinde, intitulat 

„Festivalul Colindului sfânt și bun". La această ediție a Protopopiatului Lazio II s-au reunit în 

teatrul Institutului „Gesù Redentore" 9 parohii ce au trăit momente de sublimă atmosferă a 

Sfântului Crăciun prin cântările de colind ale copiilor și tinerilor exprimate pe scena locului-

gazdă, transmite preoteasa Lorena Petre preluată de Romanian Global News. 

 

A fost o „magie" a Crăciunului cu o splendoare, un farmec şi o unicitate a lui care a reuşit să 

aducă o schimbare în sufletele noastre. Inexplicabil şi cu totul inedit, ne-am trezit mai buni şi 

mai aproape între noi decât am fost de-a lungul anului care este tocmai la final. Părea că 

suntem într-un spațiu mioritic al vetrei satului românesc. S-a simțit în glasurile copiilor un „fior 

de sfințenie" ce ne-a umplut sufletele de lumina Stelei betlemite. S-a spus că acel moment de 

Festival a fost un colind reciproc al parohilor și o încurajare a copiilor de a primi și duce mai 

departe aceste tradiții sfinte referitoare la Nașterea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Părinții 

și copii participanți au simțit o legătură identitară între generații constituind o comunitate 

ortodoxă unită și dorită de Pruncul Dumnezeiesc Iisus. 

 

 

 

Au participat parohiile din următoarele localități: Monterotondo, Passo Corese, Civita 

Castelana, La Rustica, Rignano Flaminio, Rieti, Viterbo, Lunghezza și Prima Porta. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/32064-2019-12-17-08-49-47.html
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Fiecare grup de colindători a primit din partea parohiei gazdă un colac și o diplomă de 

participare împreună cu urări de bine și de „sărbători fericite" în Domnul ce se naște spre a 

noastră mântuire. 

 

Mulțumim tuturor participanților și organizatorilor ce au făcut posibil acest Festival ce ne-a 

pregătit sufletește de marele Eveniment al Nașterii lui Dumnezeu în viața noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MĂSURI DISPUSE ÎN PUNCTELE DE FRONTIERĂ PENTRU PERIOADA SĂRBĂTORILOR 

DE IARNĂ 

https://www.timpromanesc.ro/masuri-dispuse-in-punctele-de-frontiera-pentru-perioada-sarbatorilor-de-iarna/ 

 

Având în vedere că se apropie Sărbătorile de Iarnă, perioada când traficul prin punctele de 

trecere a frontierei creşte considerabil, Poliţia de Frontieră Română și-a adaptat misiunile de 

supraveghere şi control, precum şi resursele umane şi materiale, astfel încât să se asigure un 

control eficient şi operativ. 

 

Pentru evitarea aglomerărilor, au fost dispuse măsuri de suplimentare a personalului poliţiei de 

frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere, în 

funcţie de dinamica valorilor de trafic. Astfel, zilnic peste 4.200 poliţişti de frontieră desfăşoară, 

în această perioadă, activităţi de supraveghere şi control la frontiera de stat.În plus de folosirea 

la maxim a infrastructurii punctelor de trecere a frontierei, în limita configuraţiei acestora, se 

vor crea fluxuri suplimentare de control, în funcție de valorile de trafic. 

 

De asemenea, au fost contactate autoritățile statelor vecine, în vederea stabilirii unor măsuri 

comune, în baza protocoalelor bilaterale, astfel încât controlul de frontieră să se desfășoare cu 

operativitate. 

 

În acest an, pentru o cât mai bună informare a participanţilor la trafic, Ministerul Afacerilor 

Interne a distribuit în punctele de trecere a frontierei, prin intermediul personalului Poliției de 

Frontieră Române, aproximativ 500.000 de flyere cu informații utile privind programul de lucru 

și modalitatea de accesare a unor servicii publice. 

 

            Recomandări 

 

Ca în fiecare an, se estimează că cele mai tranzitate puncte de trecere vor fi cele de la 

frontiera cu Ungaria şi Bulgaria, sens în care recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de 

https://www.timpromanesc.ro/masuri-dispuse-in-punctele-de-frontiera-pentru-perioada-sarbatorilor-de-iarna/
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frontieră existente la graniţă, astfel încât să se evite apariţia aglomerărilor. 

 

Menționăm că, la frontiera româno-ungară sunt 11 puncte de trecere cu specific rutier şi, în 

total, sunt disponibile, atât  pe sensul de intrare în țară, cât şi pe sensul de ieşire, câte 58/53 

de benzi de control pe sens. 

 

pe raza jud. Timiş: 

P.T.F. Cenad – Kiszombor 

pe raza jud. Arad: 

P.T.F. Nădlac – Nagylak 

P.T.F. Nădlac II – Csanadpalota 

P.T.F. Turnu – Batonnya 

P.T.F. Vărşand – Gyula 

 pe raza jud. Bihor: 

P.T.F. Salonta – Mehkerek 

P.T.F. Borş – Artand 

P.T.F. Valea lui Mihai – Nyirabrany 

P.T.F. Săcuieni – Letavertes 

pe raza jud. Satu Mare: 

P.T.F. Urziceni – Vallaj 

P.T.F. Petea – Csengersima 

De asemenea, menţionăm că, la granița cu Ungaria, în zilele de sâmbătă şi duminică, între 

10.00-18.00, ora României, sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei ocazionale, menite 

sa faciliteze traficul persoanelor care domiciliază în localităţile de frontieră. 

 

            La frontiera româno-bulgară sunt 10 puncte de trecere cu specific rutier şi, în total, sunt 

disponibile, atât  pe sensul de intrare în țară, cât şi pe sensul de ieşire, câte 23/20 de benzi de 

control pe sens. 
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pe raza jud. Giurgiu: 

PT.F. Giurgiu – Ruse 

pe raza jud. Teleorman: 

P.T.F. Zimnicea – Svistov (Bac) 

P.T.F. Turnu Măgurele – Nicopole (Bac) 

pe raza jud. Constanţa: 

P.T.F. Vama Veche – Durankulak 

P.T.F. Ostrov – Silistra 

P.T.F. Negru Vodă – Kardam 

P.T.F. Lipnița – Kainardja şi P.T.F. Dobromir – Krushar pentru autoturisme cu greutate totală 

maxim admisă de 3,5 tone, iar programul de funcționare este de la ora 08:00 la ora 20:00 

pe raza judeţul Dolj: 

P.T.F. Bechet – Orjahovo (Bac) 

P.T.F. Calafat – Vidin 

De asemenea, recomandăm participanților la traficul transfrontalier  consultarea  aplicaţiei 

Trafic On-line, care poate fi accesată pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Această 

aplicaţie on-line prezintă o medie a timpului de aşteptare în punctele rutiere de trecere a 

frontierei pentru anumite intervale de timp. 

 

            Situaţia traficului autovehiculelor de mare tonaj 

 

O situație aparte se înregistrează în ceea ce privește traficul de mărfuri deoarece, în preajma 

sărbătorilor, numărul mijloacelor de transport marfă crește ca urmare a intensificării comerțului 

din această perioadă. 

 

Precizam că, şi pentru această categorie de mijloace de transport, este folosită la maxim 

capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, în limita configuraţiei acestora, iar în funcţie de 

trafic, sunt suplimentate arterele de control şi echipamentele folosite pentru verificarea 

documentelor, astfel încât formalitățile de frontieră să se efectueze cu operativitate. 
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De asemenea, reamintim faptul că, la graniţa cu Ungaria, începând cu 1 noiembrie a.c., 

autorităţile de frontieră maghiare verifică achitarea amenzilor pentru sancţiunile 

contravenţionale aplicate pe teritoriul Ungariei (exemplu: neplata taxelor de drum), de către 

conducătorii mijloacelor de transport marfă, aspect ce a determinat efectuarea unor verificări 

suplimentare care au generat, în anumite momente, o creştere a timpilor de aşteptare. 

 

Menţionăm că, în proximitatea punctelor de trecere, politiştii de frontieră împreună cu 

reprezentanţii poliţiei rutiere informează conducătorii auto despre posibilităţile de utilizare a 

tuturor punctelor alternative de trecere a frontierei. 

 

            Date statistice din anul 2018 

 

În luna decembrie 2018, frontiera română a fost tranzitată de aproximativ 4,6 milioane de 

persoane, precum și de 1,2 milioane de mijloace de transport. Dintre acestea, aproximativ 2,5 

milioane de treceri au fost pe sensul de intrare în ţară (2,1 milioane cetăţeni U.E. şi 400.000 

cetăţeni non-U.E.). 

 

Ca de obicei, cele mai tranzitate au fost punctele de trecere din vestul ţării şi cele 

aeroportuare. Astfel, prin punctele de trecere de la frontiera comună româno-ungară au trecut 

graniţa, în luna decembrie a anului trecut, peste 1,6 milioane persoane, iar prin cele 

aeroportuare aproximativ 1,37 milioane persoane. 

 

Din experienţa anilor trecuţi, s-a stabilit că, în anumite puncte de trecere ale frontierei, în 

această perioadă se înregistrează valori de trafic foarte crescute, aproape duble față de o 

perioadă normală. Cel mai tranzitat punct de trecere  a fost P.T.F. Aeroport Henri Coandă, 

unde s-au prezentat peste 900.000 persoane la controlul de frontiera, atât la intrare, cat şi la 

ieşirea din ţară. 

 

De asemenea,  la frontiera cu Ungaria, cel mai tranzitat punct de trecere rutier a fost P.T.F. 
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Nădlac II Autostrada, pe unde au trecut aproximativ 600.000 persoane și 210.000 mijloace de 

transport. 

 

La P.T.F. Borş, un alt punct de trecere de la granița cu Ungaria foarte tranzitat, poliţiştii de 

frontieră au verificat peste 420.000 persoane și peste 150.000 mijloace de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NORVEGIA: PRELUNGIREA PERIOADEI DE EFECTUARE A CONTROALELOR LA 

FRONTIERE PÂNĂ LA 12 MAI 2020 

https://www.timpromanesc.ro/norvegia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-pana-la-12-

mai-2020/ 

 

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

să călătorească pe teritoriul Regatului Norvegiei cu privire la decizia autorităților locale de a 

extinde, până la data de 12 mai 2020, a regimului de control la frontierele interne Schengen, 

respectiv la trecerea frontierei de stat pe rutele de transport maritim dinspre Regatul 

Danemarcei, Republica Federală Germania și Regatul Suediei. Pașaportul valabil este 

singurul document de identitate acceptat la controlul trecerii frontierei norvegiene pentru 

intrările pe rutele maritime (ferryboat). 

 

Totodată, autoritățile norvegiene mențin, de-a lungul aceleași perioade de șase luni, măsura 

temporară de control individual al persoanelor care călătoresc din spațiul Schengen în Regatul 

Norvegiei prin punctele de frontieră de pe rutele terestre (rutiere și feroviare) și aeriene. 

 

 

 

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

României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, 

apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din 

https://www.timpromanesc.ro/norvegia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-pana-la-12-mai-2020/
https://www.timpromanesc.ro/norvegia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-pana-la-12-mai-2020/
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Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De 

asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de 

urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: 

+4799153137.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BREXIT: PESTE 400.000 DE ROMÂNI AU SOLICITAT REZIDENȚA ÎN UK 

https://www.timpromanesc.ro/brexit-peste-400-000-de-romani-au-solicitat-rezidenta-in-uk/ 

 

Peste 400.000 de cetățeni români au solicitat drept de rezidență în Regatul Unit până la data 

de 30 noiembrie 2019. Schema de stabilire (Settlement Scheme) a fost introdusă de guvernul 

britanic în perspectiva ieșirii țării din Uniunea Europeană, scrie ziaristul Petru Clej, stabilit la 

Londra, pentru Radio France International. 

 

Potrivit datelor publicate marți de guvern 411.000 de cetățeni români au depus cere de 

rezidență, dintre care 22400 doar pe parcursul lunii noiembrie. 

 

Românii sunt pe locul 2 după polonezi – 483.800 – la numărul de cereri între cetățenii celor 27 

de state din Uniunea Europeană care au solicitat acordarea rezidenți în UK post-Brexit. 

 

Numărul românilor solicitanți de rezidență era de 280.600 la 30 septembrie și 388.000 la 31 

octombrie. La sfârșitul lui noiembrie 2019 Oficiul Național de Statistică (ONS) a estimat 

numărul românilor din UK pe perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019 la 457000 (dintre care 

163000 în Londra). 

 

În total, un număr 244.7100 cetățeni UE au făcut cerere de rezidență în UK la care se adaugă 

17300 din Elveția, Norvegia, Islanda și Lichtenstein și 126800 din afara EEA (UE + cele patru 

țări menționate mai sus) care au dreptul de a solicita rezidența. 

 

În total, la 30 noiembrie 2019 au fost rezolvate favorabil 2.230.900 cereri de rezidență, dintre 

care 59% au primit statut stabiit (după minimum cinci ani de aflare în UK), 41% au primit statut 

pre-stabilit, iar cinci cereri au fost respinse. 

 

Cererea pe internet pentru Settlement Scheme presupune dovedirea identității persoanei, 

https://www.timpromanesc.ro/brexit-peste-400-000-de-romani-au-solicitat-rezidenta-in-uk/
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dovada perioadei de aflare în UK și un control de cazier. În caz de răspun favorabil, solicitantul 

primește un certificat digital. 

 

Schema de stabilire este un guvernamentală, dar prim ministrul Boris Johnson, care a obținut 

o majoritate clară în alegerile din 12 decembrie, a promis să introducă vineri în parlament 

acordul negociat cu liderii UE care garantează statutul cetățenilor UE din UK și al cetățenilor 

britanici din UE. 

 

În cazul ratificării acordului de către parlamentul britanic și Parlamentul European, Regatul Unit 

va înceta să mai fie membru UE pe 31 ianuarie 2020, iar regulile UE, inclusiv libertatea de 

mișcare vor rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2020. 

 

În acest caz, cetățenii UE vor avea ca termen limită de înregistrare pe Settlement Scheme 

data de 30 iunie 2021. Sursa: Radio France International 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PARLAMENTUL EUROPEAN VA VOTA JOI O REZOLUŢIE PRIVIND COMEMORAREA 

REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN 1989 

https://www.timpromanesc.ro/parlamentul-european-va-vota-joi-o-rezolutie-privind-comemorarea-revolutiei-

romane-din-1989/ 

 

Parlamentul European va vota joi o rezoluţie privind comemorarea Revoluţiei române din 

1989. Înainte de asta, o dezbatere de o factură neobișnuită a avut loc în seara de luni 16 

decembrie în plenul Parlamentului. Pusă pe ordinea de zi de eurodeputații români, discutia a 

constat într-o serie de declarații, menite a le aminti europarlamentarilor importanța 

evenimentelor de acum 30 de ani. 

 

Într-o sală cu doar câteva zeci din 751 de deoutați, au citit declarații Adina Vălean din partea 

Comisiei Europene, Traian Băsescu (PPE/PMP), Siegfried Mureșan (PPE/PNL) și Dan 

Motreanu (PPE/PNL), Cristian Terheș, Carmen Avram, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru și 

Dragoș Benea de la PSD. Din partea grupului Renew Europe, șeful grupului, Dacian Cioloș 

(Plus) și Vlad Botoș de la USR, iar de la UDMR, ambii deputați: Lorant-Gyorgy Vincze și Julius 

Winkler. 

 

Nu au existat însă discuții, deoarece totul s-a redus la citirea unor declarații redactate anterior 

de deputații români. În absența unei coordonări anterioare, intervențiile citite ale românilor au 

fost aproape la fel, mai toți citând numărul victimelor, morți și răniți, sau cerând, cum a făcut-o 

Maria Grapini, “respect” pentru România. 

 

Tot Maria Grapini le-a cerut puținilor eurodeputați prezenți să nu creadă ce se spune uneori 

despre România: ”Nu vă luați după informații și anumiți conducători”. 

 

La rândul său, colega de grup a Mariei Grapini, Carmen Avram, a spus că semnele dictaturii 

se arată și acum în România, prin intoleranță, prin faptul că ”oricine poate fi atacat pentru 

părerile sale”. 

https://www.timpromanesc.ro/parlamentul-european-va-vota-joi-o-rezolutie-privind-comemorarea-revolutiei-romane-din-1989/
https://www.timpromanesc.ro/parlamentul-european-va-vota-joi-o-rezolutie-privind-comemorarea-revolutiei-romane-din-1989/
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Din puținii eurodeputați estici care au luat cuvântul, unii au căutat să atragă atenția spre țara 

lor. Astfel, bulgarul Petar Vitanov a amintit că înainte cu două zile de 16 decembrie, pe 14 

decembrie, la Sofia, manifestanții intraseră în sediul guvernului cerând abrogarea art. 1 din 

Constituția Bulgariei, care vorbea despre rolul determinant al Partidului Comunist. 

 

La fel, eurodeputatul polonez, Bogusław Liberadzki, a amintit că în Polonia lupta împotriva 

comunismului începuse încă din august 1980. 

 

În sfârșit, doi eurodeputați români și-au afișat, lucru neobișnuit, preferințele religioase. 

Parlamentarul PSD, Chris Terheș, s-a oprit asupra persecuției trecute a bisericii greco-

catolice. El a amintit că biserica greco-catolică a fost scoasă în afara legii în 1948 și că mulți 

preoți au fost aruncați în ”închisori insalubre”. 

 

Cât despre eurodeputatul USR Vlad Botoș, el s-a închinat în plenul parlamentului, anunțând că 

se roagă: ”pentru ca eroii noștri să se odihnească în pace.” 

 

Pe o notă mai concretă, eurodeputata irlandeză Clare Daly, din partea Independents 4 Change 

(din Stânga Unită), a pus întrebarea: ”De ce Romania are a doua emigrație cea mai 

numeroasă din lume după Siria?” Și a răspuns tot ea: ”Din pricina corupției si a condițiilor de 

viață. Revoluția încă nu s-a încheiat”, a spus Clare Daly. 

 

Dezbaterea s-a încheiat relativ abrupt, trecându-se la punctul următor: discutarea fraudei cu 

TVA. 

 

Votul asupra unei rezoluții va avea loc joi. Textul rezoluției subliniază că statul român a 

întârziat, ”nepermis de mult”, finalizarea aflării adevărului și că ”este dreptul poporului român 

de a afla adevărul și obligația Statului român ca, prin intermediul justiției, să consolideze efortul 

de a ajunge la adevărurile Revoluției, o necesitate absolută pentru români, România, Europa și 
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Uniunea Europeană”. – sursa: Europalibera.org 
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OVIDIU BURDUJA A FOST NUMIT SECRETAR DE STAT LA DEPARTAMENTUL PENTRU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/32091-2019-12-19-10-03-21.html 

 

"Dragi prieteni, Astăzi am primit o veste pe care am onoarea s-o împărtăşesc cu voi: am fost 

numit secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului 

României. Mulţumesc domnului premier Ludovic Orban pentru această nominalizare, este o 

propunere care mă onorează şi mă responsabilizează în acelaşi timp, pe care am acceptat-o 

fără ezitare", scrie Burduja pe contul său de FB, preluat de Romanian Global News. 

 

"Deoarece este o numire politică, le mulţumesc pentru sprijin şi colegilor din organizaţia PNL 

Diaspora şi preşedintelui Viorel Badea. S-a întâmplat asta pentru că Guvernul Orban are o altă 

abordare în ceea ce privește Diaspora românească şi cea mai bună dovadă a fost schimbarea 

sistemului de vot la alegerile prezidenţiale recente, când românii au votat masiv cu domnul 

Klaus Iohannis şi pentru că măsurile luate în favoarea Diasporei au facilitat accesul la urne. 

 

Locuiesc în Italia de aproape 17 ani. Am început de jos, foarte de jos, ca mulţi dintre 

concetăţenii noştri nevoiţi să-şi caute un rost departe de ţară. A fost greu, dar am reuşit să 

depăşesc dificultăţile vieţii printre străini, iar cu timpul am simţit că a meritat acest sacrificiu. La 

Roma, m-am realizat profesional, aici s-au născut copiii mei şi tot aici m-am maturizat pe toate 

planurile, inclusiv pe tărâmul greu-încercat al afacerilor.. 

 

În ultimii ani, am vrut să întorc ţării mele, judeţului Vrancea din care provin şi oraşului natal 

Panciu o parte din experienţa dobândită în Europa. De aceea, m-am decis să mă implic în 

schimbarea de acasă, candidând pentru un post de consilier judeţean în Vrancea, în 2016. 

Astfel, am devenit primul român din Diaspora ales într-un Consiliu Judeţean în ţară şi mi-am 

luat misiunea foarte în serios. 

 

Am făcut naveta între Roma şi Focşani, pe cont propriu, şi chiar dacă a fost dificil, m-am 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/32091-2019-12-19-10-03-21.html
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bucurat mereu că pot fi alături de colegii mei din PNL în încercarea de a aduce un suflu nou în 

politica din ţară, pentru mai binele vrâncenilor de acasă şi de peste graniţe. 

 

Mă voi folosi de toata experienţa acumulată în această perioadă pentru a aduce un plus 

acestui departament înfiinţat pentru a-i ajuta pe românii de peste graniţe, de care mă simt 

legat sentimental ca fiind parte a acestei mari şi admirabile comunităţi româneşte - 

DIASPORA. 

 

Vă invit să-mi fiţi alături în proiectul meu şi al colegilor mei de a pune mult mai bine în valoare 

Diaspora românească - o misiune în care nu putem reuşi decât dacă rămânem uniţi întru 

cauza binelui comun. 

 

Aşa să ne-ajute Dumnezeu!" 

 

Ovidiu Burduşa locuieşte şi lucrează în Italia, unde are o afacere de succes dar şi în România, 

unde vine pe cheltuiala proprie ca să participe la şedinţele Consilului judeţean Vrancea, din 

care face parte din 2016, fiind singurul consilier județean ales din diaspora. 

 

„Mă voi folosi de toată experienţa acumulată în această perioadă pentru a aduce un plus 

acestui departament înfiinţat pentru a-i ajuta pe românii de peste graniţe, de care mă simt 

legat sentimental ca fiind parte a acestei mari şi admirabile comunităţi româneşti – 

DIASPORA", a declarat secretarul de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. 
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PRINŢUL DE WALES, LA ICR LONDRA: ESTE MINUNAT SĂ VĂD CONTRIBUȚIA IMENSĂ 

A COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN REGATUL UNIT 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/32060-2019-12-16-10-31-35.html 

 

Alteţa Sa Regală Prinţul de Wales a fost prezent, joi, la sediul Institutului Cultural Român de la 

Londra, unde a inaugurat expoziţia de fotografie „Apertures of a Revolution. Fotografii din 

decembrie 1989", ocazie cu care a marcat 30 de ani de la Revoluţia Română, alături de 

ambasadorul României în Regatul Unit, Dan Mihalache, transmite Romanian Global News. 

 

În discurs, Alteţa Sa Regală s-a referit la originile sale din Transilvania şi a subliniat legăturile 

cu România, dar şi contribuţia comunităţii româneşti în Regatul Unit. 

 

„Excelența voastră, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați mai devreme, dar mi-am dorit 

foarte mult să vin pentru a aduce un omagiu României la această importantă aniversare. Îmi 

amintesc foarte bine ce s-a întâmplat atunci, ceea ce spune ceva despre vârsta mea. 

 

Când am aflat, cu ani în urmă, că am avut o stră-stră-străbunică din Transilvania, al cărei sat 

natal urma să fie distrus, am înțeles și mai bine suferințele teribile pe care românii au trebuit să 

le îndure atât de mult timp. 

 

Legăturile cu România înseamnă foarte mult pentru mine și este minunat să văd schimbările 

din acești 30 de ani, care au avut loc ca urmare a eforturilor depuse de foarte mulți oameni. 

 

La fel de minunat este să văd contribuția imensă a comunității românești din Regatul Unit. Să 

văd atât de multă lume adunată aici, din toate domeniile de activitate, aducându-și contribuția 

specială la această țară în atât de multe feluri, mă face să mă simt foarte mândru. 

 

Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a spune cât de mult apreciez ceea ce faceți 

aici și cât de mult reprezentați pentru diversitatea acestei țări. De aceea vreau să vă 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/32060-2019-12-16-10-31-35.html
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mulțumesc. Mi-a făcut o mare plăcere să fiu alături de voi cu această ocazie specială. Doresc 

României tot succesul posibil pe viitor, eu voi păstra mereu cea mai mare afecțiune pentru 

România și oamenii ei", a afirmat Prinţul de Wales. 
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400.000 DE ROMÂNI DIN MAREA BRITANIE AU DEPUS CERERI DE REZIDENȚĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/32059-2019-12-16-10-26-10.html 

 

Brexitul nu îi sperie pe românii din Marea Britanie şi nici nu îi face să se gândească să se 

întoarcă în ţară. 400 de mii dintre ei au depus cereri de rezidenţă, pentru a se asigura că nu 

vor avea niciun fel de probleme după ieşirea ţării din Uniunea Europeană, scrieTVR Moldova, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Românii sunt cea de-a doua naţiune, după polonezi, în topul celor mai multe cereri de 

rezidenţă. 

 

Românii sunt hotărâţi să muncească sau să studieze în continuare în Marea Britanie, iar 

Brexitul nu le schimbă planurile. 

 

Potrivit legii, orice cetăţean european aflat pe teritoriul Marii Britanii trebuie să facă cerere de 

stabilire dacă locuieşte de mai mult de 5 ani şi de prestabilire dacă perioada de şedere a fost 

mai scurtă. 

 

Deja aproape 400 de mii de români s-au înregistrat. 

 

Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie: "Nu va fi nevoie de vize, nu va fi 

nevoie de paşapoarte, va fi mai greu cu forţa de muncă sezonieră, cu cei care vin pe aici cu 

alte gânduri, mai puţin ortodoxe". 

 

Peste 100 de mii de români s-au înregistrat numai în luna septembrie. Au nevoie de tot felul de 

acte, iar la Consulatul român din Londra se lucrează în două schimburi. Problema nu e 

personalul, ci spaţiul insuficient, aşa că de multe ori oamenii trebuie să aştepte afară, în frig. 

 

După victoria conservatorilor lui Boris Johnson la recentul scrutin, este de aşteptat ca ieşirea 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/32059-2019-12-16-10-26-10.html
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Marii Britanii din Uniunea Europeană să se producă pe 31 ianuarie 2020. 

 

Până la sfârşitul anului viitor, britanicii urmează să negocieze relaţia pe care o vor avea cu 

Bruxelles-ul. 
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PRESEDINTELE AEP SPUNE CA VOM AVEA VOT PRIN INTERNET IN ANUL 

ELECTORAL 2024 

http://www.ziare.com/alegeri/stiri-alegeri/presedintele-aep-spune-ca-vom-avea-vot-prin-internet-in-anul-electoral-

2024-1590202 

 

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) deruleaza in prezent un proiect pentru a implementa, 

in 2024, cand toate rundele de alegeri vor fi organizate in acelasi an, sistemul de vot electronic 

si vot prin Internet, a anuntat, miercuri, Florin Buica - Mituletu, presedintele AEP. 

 

"Autoritatea este intr-un proiect de e-guvernare. Desi toate statele (UE) aveau obligatia pentru 

a introduce sistemul de vot electronic si votul pe Internet, avem in acest moment un singur stat 

Estonia, care are asa ceva, iar noi avem ca plan pentru 2024, anul in care vor fi toate alegerile 

in acelasi an, locale, europarlamentare, prezidentiale si parlamentare, astfel incat sa 

implementam acest sistem de vot", a spus miercuri presedintele Autoritatii Electorale 

Permanente. 

 

El a precizat ca AEP va propune in luna ianuarie a anului viitor modificari la legea electorala in 

acest sens. 

 

"Prin modificarile legislative pe care le vom propune in ianuarie vom fi, zic eu, primul stat, daca 

pana in 2024 nu vor fi si alte state, care va aplica cu adevarat sistemul de vot electronic si vot 

pe Internet", a spus Florin Buica-Mituletu. 

 

Presedintele AEP a fost prezent miercuri la conferinta Smart Solutions for Smart Cities, 

organizata la Palatul Parlamentului. 
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