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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Guvernul Ucrainei refuză să acorde comunității românești statutul de "popor 

băștinaș" 

2. Doi deputați de dincolo de Prut cer înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” 

cu„limba română” în actele legislative din Rep. Moldova 

3. A fost lansat un proiect de formare pentru profesorii români din Transcarpatia 

4. Mausoleul eroilor români din cele două războaie mondiale a fost inaugurat la Leova 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei cere păstrarea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în viitoarea structură guvernamentală 

6. Troiță ortodoxă românească, sfințită în Sicilia, Italia 

7. Asociații românești din Italia au acordat burse unor copii merituoși sau cu posibilități 

materiale limitate 

 

 

III. ACTUALITATE 

8. Vot în diaspora la alegerile prezidențiale 2019. Lista și harta interactivă cu secțiile de 

votare, publicate de MAE 
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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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GUVERNUL UCRAINEI REFUZĂ SĂ ACORDE COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI STATUTUL DE 

"POPOR BĂȘTINAȘ" 

 

https://www.bucpress.eu/politica/guvernul-ucrainei-refuza-sa-acorde-10552 

 

Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina „Mihai Eminescu” a primit 

răspunsuri din partea Guvernului Ucrainei prin intermediul Ministerului Culturii al Ucrainei şi a 

Parlamentului Ucrainei la adresarea adoptată la ediţia XXX a Sărbătorii „Limba noastră cea 

română”, care a avut loc la 8 septembrie 2019 în or. Cernăuţi, cu rugămintea ca Parlamentul 

ţării să adopte o lege prin care cetăţenilor Ucrainei de naţionalitate română să li se acorde 

statutul de popor băştinaş, informează Agenția BucPress din Cernăuți. 

 

Potrivit vice-președintelui Societății pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina „Mihai 

Eminescu”, Nicolae Șapcă, urmează să mai parvină răspunsul de la Oficiul Preşedintelui 

Ucrainei, iar Parlamentul de la Kiev s-a adresat către Institutul de cercetări politice şi 

etnonaţionale „I.F. Kuras” din cadrul Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei pentru a analiza 

cerința românilor din Ucraina. În același timp, Ministerul Culturii al Ucrainei argumentează că 

nu sunt temeiuri obiective pentru a li se acorda românilor care trăiesc pe teritoriul Ucrainei 

statutul de „popor băştinaş”, fiind precizat faptul că ”Ucraina şi România au semnat Acordul de 

bună vecinătate şi cooperare între Ucraina şi România, ratificat prin Legea Ucrainei Nr 474/97-

BP din 17.07.97. În cadrul acestui act de drept bilateral românii care trăiesc pe teritoriul 

Ucrainei au statutul de „minoritate naţională”. 

 

Agenția BucPress publică răspunsul primit de Societatea pentru Cultură şi Literatură Română 

în Bucovina „Mihai Eminescu” de la Guvernului Ucrainei prin intermediul Ministerului Culturii. 

 

MINISTERUL CULTURII AL UCRAINEI 

 

Nr 1362/18-6/53-19 din 15.10.2019 

https://www.bucpress.eu/politica/guvernul-ucrainei-refuza-sa-acorde-10552
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la Nr 27035/1/19 din 30.09.2019 

 

Către Bâcu V.N. 

 

or. Cernăuţi 

 

58032 

 

Stimate Vasili Nicolaevici! 

 

La adresarea Dumneavoastră către Secretariatul Guvernului Ucrainei din 27 septembrie 2019 

Nr 41-KO-013648/24 privind acordarea statutului de „popor băştinaş” minorităţii naţionale 

româneşti care trăieşte în Ucraina, în limitele competenţei sale Ministerul Culturii al Ucrainei 

informează următoarele. 

 

Toţi cetăţenii Ucrainei au drepturi şi libertăţi constituţionale egale şi sunt egali în faţa legii. Nu 

pot fi privilegii sau limitări după rasă, culoare a pielii, convingeri politice, religioase sau de alt 

fel, sex, provenienţă etnică şi socială, stare patrimonială, loc de trai, după limbă sau alte 

însemne (articolele 11 şi 24 din Constituţia Ucrainei). 

 

Articolele 11, 92 şi 119 din Constituţia Ucrainei prezintă noţiunea de „popor băştinaş” ca o 

componentă aparte a structurii etnonaţionale a societăţii ucrainene şi ca un subiect aparte al 

raporturilor de drept alături de naţiunea ucraineană şi de minorităţile naţionale. Însă, 

recunoscând popoarele băştinaşe ca subiect al raporturilor de drept, legislativ nu este 

reglementat statutul lor de drept. De aceea la realizarea amintitelor prevederi ale Constituţiei 

Ucrainei apar dificultăţi, care sunt determinate de inexistenţa în legislaţia Ucrainei a definiţiei 

termenului de „popor băştinaş” şi a volumului drepturilor şi libertăţilor acestei categorii de 

cetăţeni. Prin urmare, examinarea chestiunii acordării statutului de popor băştinaş este 
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împosibilă la momentul actual din cauza inexistenţei criteriilor legislativ definite ale unui 

asemenea statut. 

 

Însemnele de identificare ale „popoarelor băştinaşe” nu au până în prezent o formalizare 

universală în actele de drept internaţionale. 

 

Astfel, Declaraţia ONU despre drepturile popoarelor băştinaşe nu conţine definiţia noţiunii de 

„popor băştinaş”. Potrivit convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) Nr 107 (1957) 

şi Nr 169 (1989), „populaţia băştinaşă” („popoarele băştinaşe” se echivalează ca sens cu 

termenii „populaţie care duce o viaţă tribală sau semitribală” („popoare care duc o viaţă tribală” 

în state independente”). În acest context merită de menţionat că amintita Declaraţie cuprinde 

toate acele garanţii ale drepturilor „popoarelor băştinaşe” ce se conţin în amintitele convenţii 

ale OIM. 

 

Afară de aceasta, este de remarcat faptul că Ucraina şi România au semnat Acordul de bună 

vecinătate şi cooperare între Ucraina şi România, ratificat prin Legea Ucrainei Nr 474/97-BP 

din 17.07.97. În cadrul acestui act de drept bilateral românii care trăiesc pe teritoriul Ucrainei 

au statutul de „minoritate naţională”. 

 

Având în vedere cele menţionate, nu sunt temeiuri obiective pentru a li se acorda românilor 

care trăiesc pe teritoriul Ucrainei statutul de „popor băştinaş”. 

 

Cu respect, 

 

Secretar de stat R. KARANDEEV 

 

RADA SUPREMĂ A UCRAINEI 

 

Comitetul în chestiunile drepturilor omului, ale deocupării şi reintegrării teritoriilor temporar 
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ocupate din regiunile Doneţk, Lugansk şi a Republicii Autonome Crimeea, oraşului Sevastopol, 

ale minorităţilor naţionale şi relaţiilor interetnice 

 

01008, or. Kiev-8, str. M. Hruşevski, 5, tel. 255-49-02 

 

Nr 04-25/16-198(187610) 16 octombrie 2019 

 

Preşedintelui Societăţii pentru Cultură şi 

 

Literatură Română în Bucovina 

 

„Mihai Eminescu” 

 

BÂCU V.N. 

 

 Stimate Vasili Nicolaevici! 

 

Din însărcinarea Preşedintelui Radei Supreme a Ucrainei D. Razumkov, Comitetul în 

chestiunile drepturilor omului, ale deocupării şi reintegrării teritoriilor temporar ocupate din 

regiunile Doneţk, Lugansk şi a Republicii Autonome Crimeea, oraşului Sevastopol, ale 

minorităţilor naţionale şi relaţiilor interetnice a examinat adresarea adoptată la ediţia XXX a 

Sărbătorii „Limba noastră cea română”, care a avut loc la 8 septembrie 2019 în or. Cernăuţi, 

cu rugămintea ca „Parlamentul ţării să adopte o lege prin care cetăţenilor Ucrainei de 

naţionalitate română să li se acorde statutul de popor băştinaş”. 

 

Potrivit cerinţelor legii, în activitatea sa Comitetul se conduce după principiul fondării şi 

obiectivităţii ştiinţifice şi de aceea a adresat rugămintea de a-şi exprima poziţia în privinţa 

iniţiativei menţionate unei instituţii academice de cercetări ştiinţifice — Institutul de cercetări 

politice şi etnonaţionale „I.F. Kuras” din cadrul Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei. 
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Examinarea ulterioară a chestiunii respective de către Comitet se va face cu luarea în calcul a 

concuziei de expertiză a instituţiei ştiinţifice mai sus menţionate. 

 

Cu respect, 

 

preşedintele Comitetului D.V. LUBINEŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.bucpress.eu/  

https://www.bucpress.eu/
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Doi deputați de dincolo de Prut cer înlocuirea sintagmei „limba moldovenească” 

cu„limba română” în actele legislative din Rep. Moldova 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31636-2019-10-21-11-55-21.html 

 

Deputații Blocului ACUM Iurie Reniță și Lilian Carp cer printr-un proiect de le modificarea 

câtorva legi prin înlocuirea sintagmei „limba moldovenească" cu „limba română". Mai exact, 

deputații cer înlocuirea sintagmei în cauză în Regulamentul Parlamentului, Legea privind 

actele de stare civilă și precum și alte acte legislative, transmite www.deschide.md, preluat de 

Romanian Global News. 

 

„Astăzi, la Parlament, am prezentat inițiativa legislativă privind modificarea mai multor legi în 

vigoare, în care sintagma „limba moldovenească" trebuie să fie substituită cu „limba română". 

Prezentul proiect de lege este în strictă concordanță legală cu Hotărârea Curții Constituționale, 

care prevede că, în cazul divergențelor între textul Declarației de Independență și cel al 

Constituției, prevalează cel din Declarația de Independență", notează Reniță pe pagina sa de 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/  

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31636-2019-10-21-11-55-21.html
http://rgnpress.ro/
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A fost lansat un proiect de formare pentru profesorii români din Transcarpatia 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31643-2019-10-22-10-24-56.html 

 

În localitatea Biserica Albă, regiunea Transcarpatia, Ucraina, a avut loc deschiderea festivă a 

proiectului "Cursuri românești pentru profesorii din Transcarpatia", proiect ce aparține 

Asociației Tinerilor Români din Transcarpatia. Perioada de desfășurare a proiectului este 

01.10.2019-30.12.2019, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Este vorba de un proiect finanțat de Ministerul Românilor de Pretutindeni, cu sprijinul 

Consulatului Român la Slatina, dedicat profesorilor din școlile românești din Transcarpatia 

unde se vor derula cursuri de perfecționare și cursuri standard, dedicate cadrelor didactice din 

localitățile românești din Transcarpatia. 

 

La acest eveniment festiv, moderat de Vasile Țiple, președintele Asociației Tinerilor Români 

din Transcarpatia, a fost prezent și consulul României la Slatina, Florin Pârvu, dar și directori, 

respectiv profesori din școlile românești, notează platforma Inter Regio News. 

 

„Am conceput astfel un proiect complet de pregătire în cadrul căruia participanții își vor 

dezvolta abilitățile alături de traineri consacrați, dar și specialiști din domeniu. 

 

Totodată, vrem să aducem un plus de experiență și o colaboarare frumoasă împărțind 

experiențe. Trainerii și mentorii vor oferi atât suport teoretic, cât și exemple practice și 

răspunsuri sau soluții la problemele specifice întâmpinate de către participanți", a declarat 

Vasile Țiple, președintele Asociației Tinerilor Români din Transcarpatia. 

 

Asociația Tinerilor Români din Transcarpatia a aderat recent la 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 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31643-2019-10-22-10-24-56.html
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comune pentru sprijinul întregii comunități românești din Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/ 

http://rgnpress.ro/
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Mausoleul eroilor români din cele două războaie mondiale a fost inaugurat la Leova 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31644-2019-10-22-10-30-34.html 

 

În incinta cimitirului ortodox din orașul Leova, Republica Moldova au fost sfințite 9 morminte 

ale eroilor români necunoscuți, cinci dintre ei căzuți în Primul Război Mondial, iar alții patru în 

cea de-a doua conflagrație mondială, atunci când Antonescu a cerut Armatei Române să 

treacă Prutul, se arată într-un comunicat de presă, scrie infoprut.ro, preluat de Romanian 

Global News. 

 

Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc în 20 octombrie, ideea recondiționării acestui 

monument apărând încă din 2017, atunci când Valeriu Mercușev, originar din orașul Leova, i-a 

transmis avocatului Iulian Rusanovschi două fotografii cu mausoleul eroilor și cele paatru cruci 

ale militarilor români căzuți în luptele de eliberare a Basarabiei, în speranța că aceste 

monumente vor fi salvate și nu vor dispărea cu trecerea timpului. 

 

După ce au fost contractate lucrările de restabilire, meșterii populari din Cosăuți, conduși de 

Vladislav Lozan, au sculptat nouă cruci militare în piatră și un brâu care să cuprindă cele patru 

cruci în memoria eroilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, dar și o piatră cu un text ce 

amintește de jertfa supremă a militarilor români căzuți în luptele de eliberare a Basarabiei. 

 

Mormintele eroilor au fost sfințite de Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Veniamin 

Goreanu, alături de preotul din Leova Ioan Cristea. La eveniment au fost prezenți primarul 

localității, istoricul Ion Negrei, activistul civic Sergiu Lisenco, ofițerul de rezervă Ion Deli și 

oamenii din localitate, care nu au uitat de eroismul Armatei Române, dorind să cinstească 

memoria acestor ostași care și-au vărsat propriul sânge pentru libertatea națională. 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/  

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31644-2019-10-22-10-30-34.html
http://rgnpress.ro/
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Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei cere păstrarea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în viitoarea structură guvernamentală 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31638-2019-10-21-12-08-48.html 

 

Într-un comunicat primit la redacție, Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-

Estul Europei, cuprinzând organizații reprezentative ale românilor din Albania, Bulgaria, 

Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord, Serbia (Voievodina și Timoc), Ucraina 

(Cernăuți, Odesa, Transcarpația) își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu posibila 

desființare a Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni, transmite Romanian Global News. 

  

Federația apreciază că ministerul este o instituție fundamentală a națiunii române, singura 

capabilă să asigure suportul pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, 

culturale, lingvistice și religioase, așa cum prevede Constituția României și Legea 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

 

Programele educaționale, culturale, științifice sau spirituale, agregate într-un concept și mod 

de acțiune unitar și coerent, menite să asigure sprijinul mult necesar și așteptat pentru românii 

care sunt în pragul deznaționalizării, nu se pot realiza prin structura Ministerului Afecerilor 

Extermne care are oricum propriile sale provocări majore în domeniile specifice. 

 

Organizarea de cursuri și școli cu predare în limba română, adaptate specificului fiecărei 

comunități, acordarea de burse și indemnizații de sprijin pentru elevii și profesorii din școlile cu 

predare în limba română, programele culturale-educative specifice și complexe sau sprijinirea 

mass-mediei românești, care au ca scop păstrarea și afirmarea identității românești pentru 

românii din comunitățile istorice supuși unor procese de asimilare forțată sau de dezagregare 

identitară, sunt activități improprii pentru structura Ministerului Afacerilor Externe care a eșuat 

și în trecut în acest domeniu extrem de important. 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31638-2019-10-21-12-08-48.html
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Federația amintește faptul că înființarea Ministerului pentru Românii de Pretutindenii a fost o 

cerință constantă a comunităților românești din afara granițelor în ultimii 20 de ani. Faptul că 

structura recent înființată nu are capacitatea administrativă necesară pentru a răspunde 

eficient nevoilor imperative ale românilor din comunitățile din afara frontierelor nu trebuie să 

ducă la desființarea sa, ci la o consolidare instituțională consistentă și susținută. 

 

În final, Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei îndeamnă toate 

organizațiile românești din afara frontierelor să susțină menținerea în următoarea structură 

guvernamentală a Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni și să adreseze mesaje în acest 

sens, președintelui României și primului-ministru desemnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://rgnpress.ro/  

http://rgnpress.ro/
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Troiță ortodoxă românească, sfințită în Sicilia, Italia 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31639-2019-10-22-09-57-17.html 

 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, la praznicul prorocului Ioil, în Sicilia, prin lucrarea unor români din 

zonă, s-a săvârșit slujba de sfințire a unei troițe autentic românești din stilul maramureșean, 

transmite Romanian Global News. 

 

 Evenimentul este unul excepțional având în vedere că este deocamdată unic în Sicilia și face 

parte dintre manifestările dedicate anului omagial al cinstirii satului românesc inițiat de Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și derulat, pe teritoriul Episcopiei Ortodoxe Române a 

Italiei, prin grija și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Italiei. 

 

Monument și mărturie a trăirii ortodoxe românești, troița sculptată în lemn de stejar, a fost 

dăruită lui Dumnezeu și oamenilor de familia Andrei Ionuț și Violeta Ionela cu fiul lor Luca Ionuț 

tocmai spre a fi o fărâmă a tradiției satului românesc din care ei provin. Lor li s-au alăturat 

părinții, Alexandru și Florentina, veniți special din România, precum și alte rude apropiate, ca 

într-o icoană a familiei ortodoxe românești. Preotul paroh a susținut o scurtă și edificatoare 

cateheză despre importanța „lăsării de urme" a trecerii noastre pe acest pământ felicitând 

familia și pe participanți. 

 

Evenimentul a fost urmat de o agapă creștină oferită de credincioasa Andreea cu soțul ei 

Franco, rude apropiate ale familiei Andrei (soră și cumnat). 
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Asociații românești din Italia au acordat burse unor copii merituoși sau cu posibilități 

materiale limitate 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31651-2019-10-23-09-07-38.html 

 

26 de elevi de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu" au primit fiecare câte 300 de euro de la 

binefăcători din Italia. Este al 12 – lea an de când elevii Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu" se 

bucură de bursele de studiu oferite de membrii asociațiilor „Familie e Solidarieta" din Brescia și 

„Progeto Arcobaleno" din Florența, transmite www.gazetaromaneasca.com, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Și de această dată, binefăcătorii au venit la Oradea pentru a oferi bursele și pentru a se întâlni 

cu beneficiarii acestora, scrie bihon.ro. 

 

Cele 26 de burse, în valoare de 300 de euro fiecare, au fost acordate elevilor merituoși sau cu 

posibilități materiale limitate, cu sprijinul Asociației Caritatis „Sfântul Nicolae", coordonată de 

preotul Gavril Buboi. 

 

Oaspeții din Italia au participat vineri la Sfânta Liturghie, celebrată pentru elevii școlii de 

episcopul greco-catolic Virgil Bercea. 

 

„Ce poate exprima mai bine iubirea de aproapele decât a dărui, mai ales atunci când suferința, 

survenită într-un fel sau altul, ne îmbrățișează strâns... Sunteți din nou aici, după un lung drum, 

dragi prieteni, luându-vă din timp, pentru a fi cu noi. Ați decis să continuați să susțineți acești 

tineri ce privesc cu determinare spre viitor, mai ales astăzi când devin conștienți că drumul 

formării lor nu este unul ușor, că formarea unui caracter puternic și echilibrat cere sacrificii, că 

rezultatele de durată sunt cele ce necesită multă muncă și, în același timp, că uneori în viață 

trebuie să pui în aplicare cea mai importantă poruncă: Porunca Iubirii: Iubește-l pe aproapele 

tău ca pe tine însuți! Acesta este astăzi îndemnul dumneavoastră, prin tot ceea ce faceți. 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31651-2019-10-23-09-07-38.html
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Tinerii noștri vor lua cu ei această bucurie financiară, dar mai prețioasă decât aceasta, va fi 

lecția învățată: de a te pune la dispoziția celuilalt fără să aștepți nimic în schimb", a spus vineri, 

cu prilejul festivității de acordare a burselor, prof. Antonia Monica Nica, directoarea Liceului 

Greco-Catolic „Iuliu Maniu" din Oradea. 

 

Susținătorii programului au acordat bursele și s-au fotografiat cu elevii care au beneficiat de 

acestea. Totodată, ei au evocat viața persoanelor în memoria cărora au fost acordate aceste 

burse de studiu. 

 

Elevii și profesorii Liceului Greco-Catolic au fost impresionați de modestia și naturalețea 

italienilor și de faptul că aceștia „au știut să transforme durerea morții cuiva drag din familia lor 

în speranța unei vieți mai bune pentru un tânăr". 
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Vot în diaspora la alegerile prezidențiale 2019. Lista și harta interactivă cu secțiile de 

votare, publicate de MAE 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-in-diaspora-la-alegerile-

prezidentiale-2019-lista-si-harta-interactiva-cu-sectiile-de-votare-publicate-de-mae-1204475 

 

Lista şi harta interactivă ale celor 835 de secţii de votare pe care Guvernul le organizează în 

străinătate la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie au fost publicate, luni, pe site-ul MAE. 

 

Harta interactivă cu secţiile de votare şi lista completă a acestora pot fi consultate la adresa de 

internet http://www.mae.ro/node/49479. 

 

„Organizarea celor 835 de secţii de votare din străinătate reprezintă rezultatul eforturilor 

susţinute şi al implicării tuturor şefilor de misiuni şi a personalului Corpului Diplomatic şi 

Consular aflat în coordonarea acestora. Subliniem că buna funcţionare a unui număr record de 

secţii de votare în afara ţării, în condiţiile desfăşurării votului pe parcursul a trei zile, pentru 

fiecare dintre cele două tururi de scrutin, implică atât o coordonare strânsă între instituţiile 

partenere (Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale), cât şi 

cooperarea cu formaţiunile politice care vor nominaliza reprezentanţi în birourile electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate şi cu comunităţile de români din străinătate”, se arată într-un 

comunicat MAE. 

 

Țările cu cele mai multe secții de votare 

Printre ţările în care vor fi organizate cele mai multe secţii de votare se numără: 

 

Spania (143, faţă de 50 organizate la alegerile europarlamentare) 

 

Italia (142, faţă de 76 la parlamentare) 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-in-diaspora-la-alegerile-prezidentiale-2019-lista-si-harta-interactiva-cu-sectiile-de-votare-publicate-de-mae-1204475
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/vot-in-diaspora-la-alegerile-prezidentiale-2019-lista-si-harta-interactiva-cu-sectiile-de-votare-publicate-de-mae-1204475
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Germania (80, faţă de 25) 

 

Marea Britanie (72, faţă de 29) 

 

Franţa (50, faţă de 17) 

 

SUA (38, faţă de 31) 

 

Republica Moldova (37, faţă de 36) 

 

Olanda (25, faţă de 4) 

 

Belgia (23, faţă de 8) 

 

Irlanda (16, faţă de 5) 

 

Danemarca (12, faţă de 7) 

 

Austria (17, faţă de 9) 

 

Grecia (11, faţă de 4) 

 

Portugalia (9, faţă de 5) 

 

Elveţia (8, faţă de 4 organizate la alegerile europarlamentare). 

 

În ţările din spaţiul Uniunii Europene vor fi organizate în total 639 de secţii de votare. 

 

Pe lângă secţiile de votare organizate, în mod tradiţional, în teatrele de operaţiuni din 
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Afganistan, va fi deschisă, în premieră, o secţie de votare şi în Mali, pentru militarii români care 

au plecat de curând să participe la misiunea ONU de acolo. 

 

Trei zile pentru votul din străinătate. Programul secțiilor de votare 

Potrivit MAE, toate secţiile de votare au fost validate de către Autoritatea Electorală 

Permanentă prin Hotărârea AEP nr. 38 din 20 octombrie, publicată în Monitorul Oficial nr. 851, 

din 21 octombrie. 

 

MAE reaminteşte că la alegerile prezidenţiale din anul 2014 au fost organizate în străinătate 

294 de secţii de votare, la alegerile parlamentare din anul 2016 - 417 de secţii de votare, iar la 

alegerile pentru Parlamentul European din luna mai au fost organizate 441 de secţii de votare. 

 

Procesul de votare în străinătate se desfăşoară pe parcursul a trei zile: 8, 9 şi 10 noiembrie, 

pentru primul tur de scrutin şi 22, 23 şi 24 noiembrie, pentru al doilea tur de scrutin. 

 

Programul secţiilor de votare este: 

 

Vineri: între ora locală 12:00 şi ora locală 21:00 

Sâmbătă şi duminică: între ora locală 7:00 şi ora locală 21:00. 

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la 

rând, în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot, pot să îşi exercite 

dreptul de vot până cel mult la ora locală 23:59, precizează MAE. 
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