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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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RESTRICŢII DE TRAFIC PENTRU AUTOMARFARE PE TERITORIUL UNGARIEI 

https://www.timpromanesc.ro/restrictii-de-trafic-pentru-automarfare-pe-teritoriul-ungariei-2/ 

 

152215 – 30102019 –    Autorităţile de frontieră din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial 

al Poliţiei de Frontieră Oradea, despre faptul că, începând de joi, 31.10.2019, ora 23.00 (ora 

României) până  vineri 01.11.2019, ora 23.00 (ora României), pe teritoriul Ungariei va fi 

restricţionată circulaţia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Măsura 

este luată de autorităţile ungare ca urmare a faptului că în data de 01.11.2019 se celebrează 

„Ziua Tuturor Sfinţilor”, fiind declarată zi de sărbătoare naţională în Ungaria, nelucrătoare. De 

asemenea, pentru aceeaşi categorie de autovehicule, pe teritoriul Ungariei, se menţin şi 

restricţiile de trafic pentru sfârşitul de săptămână, începând de sîmbătă, 02.11.2019 ora 23.00 

(ora României) până duminică 03.11.2019, ora 23.00 (ora României). 

 

În această perioadă şoferii automarfarelor vor avea obligaţia să staţioneze în parcările special 

amenajate, pâna la încheierea restricţiei de circulaţie pe drumurile publice. 

 

            Precizăm faptul că în intervalul orar menţionat, traficul de călători şi autoturisme se va 

desfăşura în condiţii normale. 

 

Autorităţile de frontieră din cele două state vor ține permanent legătura, în vederea stabilirii 

unor măsuri comune, astfel încât, la ridicarea restricțiilor de circulație pentru automarfare pe 

teritoriul Ungariei, controlul de frontieră să se desfășoare operativ (ex. folosirea la capacitate 

maximă a arterelor existente, suplimentarea de personal la controlul automarfarelor). 

 

            Recomandări: 

 

Poliţia de Frontieră recomandă şoferilor de automarfare tranzitarea tuturor punctelor de 

frontieră existente la graniţă deschise tranzitului de marfuri, astfel încât să se preîntâmpine 

apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, într-un timp foarte scurt. 

https://www.timpromanesc.ro/restrictii-de-trafic-pentru-automarfare-pe-teritoriul-ungariei-2/
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De asemenea, recomandăm şoferilor consultarea aplicaţiei Trafic on-line  pentru 

autovehiculele de mare tonaj care este disponibilă 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CETĂŢENII ROMÂNI DE DINCOLO DE PRUT VOR VOTA 3 ZILE LA ALEGERILE DIN 

ROMÂNIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31705-2019-10-30-09-02-39.html 

 

Pentru alegerile prezidențiale din România în Republica Moldova vor fi deschide 37 de secţii 

de votare. Pentru prima dată, alegătorii cu cetățenie română vor putea vota trei zile, transmite 

Romanian Global News. 

 

„La alegerile pentru preşedintele României cetăţenii români pot vota la 37 de secţii de votare 

care vor fi deschise în Republica Moldova. Anul acesta, pentru prima oară, votul în străinătate 

se derulează pe perioada a trei zile", a menţionat ambasadorul Daniel Ioniţă pe pagina sa de 

Facebook . 

 

Daniel Ioniţă a subliniat că cetăţenii români din Republica Moldova pot vota pe 8 noiembrie, de 

la ora 12:00, pe 9 noiembrie – între orele 07:00-21:00 şI pe data de 10 noiembrie – între orele 

07:00-21:00.Alegerile prezidenţiale din România vor avea loc pe 10 noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31705-2019-10-30-09-02-39.html
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498 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/498-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

498 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

            Germania – 128 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, mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, operator excavator, operator 

stivuitor, parchetar, personal în domeniul gastronomiei de sistem, pictor-decorator, 

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 – 31 locuri de muncă pentru: specialist relații clienți, marinar ape interioare; 

 

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

https://www.timpromanesc.ro/498-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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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 – 12 locuri de muncă pentru: faianțar/pavator, măcelar dezosator; 

 

            Slovenia –3 locuri de muncă pentru: programator aplicații, tehnician canalizare; 

 

            Danemarca – 1 loc de muncă pentru : arhitect fronted. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZILE DEDICATE PORTULUI POPULAR ROMÂNESC LA ROMA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31701-2019-10-30-08-31-29.html 

 

În cadrul Festivalului Portului Popular organizat prin Departamentul Cultural al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Italiei, credincioșii Parohiei "Sfântul Grigorie cel Mare" din Roma au 

dedicat o săptămână cunoașterii mai îndeaproape a costumului popular românesc, ca element 

al identității poporului român dar si ca exemplu de manifestare a credinței noastre prin 

intermediul simbolurilor reprezentate, transmite Romanian Global News. 

 

Săptămâna a început cu participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie purtând ia albă 

luminoasă, cu trăsături specifice zonei din care fiecare provine. A continuat cu o seară 

dedicată cusăturilor pe etamină pentru copiii Școlii parohiale alături de părinții care si-au 

amintit cu bucurie de vestitele șezători la care participau alături de cei dragi lângă "vatra 

strămoșească". Fiecare a avut ocazia mult așteptată de a coase modelul dorit pe pânza albă, 

asemenea virtuților dorite în sufletul curățat de păcate. Ca exemplu de virtute a curajului, 

bunica parohiei, cea care in fiecare seară de joi împodobește poveștile cu glasul dulce 

specific, a vorbit copiilor despre Sfântul Dimitrie si ucenicul său Nestor. 

 

Săptămâna s-a încheiat tot cu participarea la Sfânta Liturghie îmbrăcați în costume populare 

din diferite zone ale României si cu prezentări ale componentelor care alcătuiesc un costum 

popular românesc. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31701-2019-10-30-08-31-29.html
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ÎNVĂŢĂTOAREA CARE FACE MINUNI ÎN IRLANDA. ARE GRIJĂ DE COPIII ROMÂNILOR 

DIN DUBLIN ŞI ESTE O MARE PROMOTOARE A FOLCLORULUI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31694-2019-10-29-09-28-41.html 

 

Camelia Cazacu a emigrat, în urmă cu şapte ani, în Dublin, unde a înfiinţat unul dintre cele mai 

prolifice cluburi de păstrare şi promovare a tradiţiilor româneşti în diaspora. La cursurile 

Cameliei Cazac participă şi copii români, şi irlandezi, care învaţă împreună despre literatura, 

portul tradiţional şi gastronomia românească, se arată într-un reportaj marca Adevărul, preluat 

de Romanian Global News. 

 

Camelia Cazacu are aproape 60 de ani, este educatoare, iar de şapte ani locuieşte în Dublin, 

Irlanda. Aici, a înfiinţat un „club al copiilor români, unde micuţii recită poezii româneşti, ascultă 

basme şi învaţă cum să gătească preparate tradiţionale. 

 

Mai mult, ea a scos educaţia şi în afara clasei: a amenajat o mică grădină de legume şi o 

fermă de pui în afara Dublinului, pentru a-i învăţa pe cei mici ce înseamnă să ai grijă de o 

gospodărie. „Se spune că un popor care nu-şi cunoaşte istoria şi tradiţiile este ca un om care 

şi-a pierdut actul de identitate. Copilul român, indiferent în ce colţ de lume se naşte, trebuie să-

şi cunoască rădăcinile, să ştie să vorbească şi în limba străbunilor", crede educatoarea. 

 

Mii de copii, săraci, dar cuminţi 

 

Camelia Cazacu este originară din judeţul Botoşani, unde s-a dedicat unei meserii pe care a 

îndrăgit-o încă din copilărie. „Mi-am dorit mereu să fiu educatoare. Îmi plăcea să-i învăţ pe alţi 

copii, să am grijă de ei. Dumnezeu m-a înzestrat cu tot ce are nevoie o educatoare – în primul 

rând, cu darul de a cânta, pentru că asta era proba eliminatorie la admiterea la Liceul 

Pedagogic. Mi-a plăcut această meserie, am pus suflet în ce-am făcut", spune botoşăneanca. 

 

A profesat 33 de ani la Darabani, cel mai nordic oraş din România. A avut grijă de mii de copii, 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31694-2019-10-29-09-28-41.html
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majoritatea de la ţară, săraci, dar cuminţi, spune educatoarea. A fost dintotdeauna convinsă că 

păstrarea identităţii culturale e importantă pentru orice popor: „Este frumos că poţi să circuli 

acum, să vezi, să te îmbogăţeşti cultural, spiritual. Dar e important să ştii de unde vii, cine eşti. 

E important să păstrezi şi să dai mai departe moştenirea. De aceea, eu am pus accent mereu 

pe dansul popular, pe cântecul din bătrâni şi pe preparatele culinare tradiţionale". La Corneşti, 

un sătuc de lângă Darabani, a amenajat în 2005 un mic muzeu etnografic, pe care l-a numit 

„Casa bunicilor". „E ca un sanctuar al culturii şi tradiţiei populare". La Darabani, a reuşit să 

amenajeze din fonduri proprii un soi de sală de sport pentru copii. 

 

„Copiii mei aveau nevoie de mine" 

 

Cu şapte ani în urmă, Camelia Cazacu avea 52 de ani, era împlinită cu viaţa ei rural-idilică şi-şi 

investise toate resursele în proiectele educaţionale. Brusc, a hotărât să renunţe la tot şi s-o ia 

de la capăt, la peste 3.000 de kilometri depărtare. A încuiat căsuţa cu grădină de la răscruce 

de drumuri şi a plecat la Dublin. A mers pentru a-şi ajuta copiii: „În toamna lui 2012, mi-am 

făcut bagajele şi-am plecat. Iniţial, mi-am luat concediu fără plată un an. Mai târziu, mi-am dat 

demisia şi am rămas în Irlanda. Am venit în Dublin pentru a avea grijă de nepoţei. Copiii mei, 

aflaţi la muncă aici, aveau nevoie de mine". 

 

La numai câteva luni de la sosirea în Dublin educatoarea din Darabani a pus pe picioare un 

club pentru copiii românilor veniţi la muncă în capitala Irlandei. „Am vrut să mă dedic doar 

creşterii nepoţilor mei, dar parcă era prea linişte în jurul meu. Eu eram obişnuită să am în jur o 

grupă de douăzeci şi ceva de copii. Mi-am zis că trebuie sa fac ceva. Ce altceva puteam face 

decât ce-am făcut o viaţă?", spune botoşăneanca. 

 

„Sentimentul acesta că fac ceva pentru ţara mea" 

 

A găsit un spaţiu şi în weekenduri a început să facă activităţi asemănătoare unui program 

after-school. „I-am spus «Clubul copiilor români din Dublin». Vin copiii pentru a-şi păstra limba 
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şi tradiţiile. Aici fac şcoala în altă limbă, trăiesc într-o altă cultură, există un risc destul de mare 

de a-şi uita rădăcinile. Mi-am zis eu că aici am o misiune. Singura recompensă e bucuria 

copiilor şi a părinţilor şi sentimentul acesta că fac ceva pentru ţara mea", explică femeia. A 

început să lucreze cu grupe de câte 15 copii. Are grijă ca aceştia să cunoască bine limba 

română, dar îi învaţă şi tradiţiile româneşti, nefiind uitată nici bucătăria tradiţională. „Clubul e 

un loc unde timpul se valorifică într-un mod plăcut, sănătos, ţinând cont că în zilele noastre 

internetul i-a acaparat pe mulţi copii. Aici aud basmele strămoşilor, învaţă poeziile clasicilor 

noştri, dansurile şi cântecul popular", spune educatoarea. 

 

În numai 12 luni, Camelia Cazacu a devenit unul dintre cei mai importanţi membri ai 

comunităţii româneşti din Dublin, reuşind să organizeze numeroase întâlniri cu copiii şi părinţi 

– adevărate şezători. „Avem o comunitate care s-a închegat acum 21 de ani cu rânduiala 

părintelui Irineu Crăciun şi de atunci ştafeta a fost preluată cu mare responsabilitate de români 

care au avut în atenţie promovarea României prin intermediul evenimentelor culturale 

diversificate şi de mare importanţă, organizate pedagogic, nu la voia întâmplării", explică ea. 

 

Colaborează cu autorităţile irlandeze 

 

Iniţial clubul a fost dedicat preşcolarilor şi copiilor din ciclul primar, apoi activităţile au fost 

extinse şi pentru elevii de gimnaziu. În plus, activitatea româncei a intrat în atenţia autorităţilor 

irlandeze, acum şase ani, după o manifestare dedicată Zilei Interculturale organizată de 

Ministerul Educaţiei irlandez. 

 

„În şcolile din Irlanda se organizează anual Ziua Interculturală şi sunt solicitaţi părinţii, alături 

de copii, să-şi promoveze ţara. Am venit cu copiii pe care-i coordonez să prezentăm dansul 

popular românesc în mai multe şcoli şi instituţii, unde au participat mai multe naţionalităţi. 

Fetele au făcut bunătăţi tradiţionale româneşti, care au atras foarte mulţi vizitatori. Copiii care 

au prezentat dansul popular, îmbrăcaţi în frumoasele costume, au fost încântarea tuturor. Au 

fost clipe emoţionante pentru noi, am simţit bucuria şi aprecierea lor", spune Camelia Cazacu. 
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După această experienţă, între Camelia Cazacu şi autorităţile irlandeze s-a născut o 

colaborare: a fost invitată la numeroase festivaluri şi manifestări culturale, cu ansamblurile de 

la clubul copiilor români, dar şi cu preparatele tradiţionale. De asemenea, uşile clubului s-au 

deschis şi pentru copiii irlandezi curioşi să afle lucruri interesante despre cultura românească. 

În plus, în ultimul an, Camelia Cazacu a colaborat cu Ministerul Educaţiei din Irlanda şi a 

predat cursuri de foclor şi tradiţii românşti elevilor români de liceu din Dublin. 

 

Un muzeu românesc în Irlanda 

 

Pentru românii din Dublin, Camelia Cazacu e unul dintre cei mai buni ambasadori neoficiali ai 

României în Irlanda. În parteneriat cu Biserica ortodoxă română „Sfântul Columba" din 

Hartstown, educatoarea se pregăteşte să deschidă primul muzeu românesc de etnografie din 

Irlanda. Viitoarele exponate au fost deja strânse, iar organizarea muzeului are loc după 

sfaturile unuia dintre cei mai reputaţi specialişti în etnografie din România, profesor doctor 

etnograf Lucia Paveliuc Olaru. 

 

Camelia Cazacu a iniţiat deja, tot cu sprijinul bisericii, un proiect inedit prin care a reuşit să 

aducă volume în limba română pentru tinerii şi elevii din Irlanda. Chiar a fondat o bibliotecă 

românească în Dublin: „Am cooptat şi foşti colegi din România într-un proiect frumos, 

«Biblioteca românească la Dublin». Facem schimb de cărţi, ei trimit cărţi în limba română, noi 

le trimitem în România cărţi în engleză", adaugă botoşăneanca. 

 

Pentru implicarea sa, Comunitatea Română din Irlanda a premiat-o şi a pus-o pe lista 

româncelor de succes din Irlanda. De asemenea, a fost apreciată inclusiv de Ambasada 

României în Irlanda: „Nu ştiu dacă ambasada ar putea s-o răsplătească pentru ceea ce face", 

a precizat într-o alocuţiune ambasadorul României în Irlanda, Manuela Breazu. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TELVERDE PENTRU PREZIDENȚIALE 

https://www.timpromanesc.ro/telverde-pentru-prezidentiale/ 

 

Asociația Expert Forum, membră a coaliției FiecareVot, organizează un centru de informare și 

asistență electorală pentru cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. Vor fi găsite răspunsuri 

la cele mai frecvente întrebări legate de ziua votului și va fi oferită asistență pentru sesizarea 

neregulilor. 

 

Se pun astfel la dispoziția alegătorilor și tuturor celor interesați numerele de telefon Telverde 

0800 080 200 (pentru România, gratuit) și +40212 039 020 (cu tarif normal, pentru străinătate). 

 

Serviciul Telverde va funcționa pe 8 și 22 noiembrie între orele 12.00 și 21.00, iar pe 9, 10, 23 

și 24 noiembrie între 7.00 și 22.00. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/telverde-pentru-prezidentiale/
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MAE A ÎNCEPUT EXPEDIEREA MATERIALELOR PENTRU ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

https://www.timpromanesc.ro/mae-a-inceput-expedierea-materialelor-pentru-alegerile-prezidentiale/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a început expedierea materialelor necesare votării către 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în vederea asigurării bunei desfășurări 

a procesului de votare în cadrul secțiilor din străinătate în contextul alegerilor prezidențiale. 

 

Pentru cele 835 de secţii de votare ce vor fi organizate pentru alegătorii români din străinătate, 

MAE trimite, pentru turul I al alegerilor prezidențiale, 4.483.907 de buletine de vot, 7.739 de 

ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și 3.997.044 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT”. 

 

Odată cu buletinele de vot, MAE expediază şi celelalte materiale necesare votării în cadrul 

secțiilor de votare din străinătate: modele de liste electorale suplimentare, modele de procese-

verbale pentru consemnarea rezultatelor votării, modele de procese-verbale ce trebuie 

completate în anumite situații specifice. 

 

Numărul buletinelor de vot, al ștampilelor și al timbrelor autocolante necesare desfășurării 

procesului de vot din străinătate a fost stabilit ca urmare a estimărilor realizate de misiunile 

diplomatice, ţinând cont de prezenţa la vot la procesele electorale anterioare şi distribuţia 

teritorială a comunităților românești, precum și de intenția participării la vot exprimată de către 

cetățenii români în cadrul consultărilor misiunilor diplomatice ale României cu comunitățile 

românești din străinătate. 

 

Lista secțiilor de votare organizate în străinătate cât și harta interactivă a acestora pot fi 

consultate pe pagina de internet a MAE: http://www.mae.ro/node/49479. 

 

La alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019, votarea în străinătate se 

desfășoară pe parcursul a trei zile pentru fiecare tur de scrutin: vineri între ora locală 12.00 și 

https://www.timpromanesc.ro/mae-a-inceput-expedierea-materialelor-pentru-alegerile-prezidentiale/
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ora locală 21.00, iar sâmbătă și duminică între ora locală 7.00 și ora locală 21.00. Alegătorii 

care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara 

sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot să își exercite dreptul de vot până 

la ora locală 23.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BOGDAN AURESCU, AVIZ POZITIV PENTRU MINISTERUL DE EXTERNE. A PROMIS 

REFORMĂ RADICALĂ ÎN MAE, DEPOLITIZAREA AMBASADELOR ȘI CONSULATELOR 

PLUS DOSARE DELICATE CU UCRAINA ȘI UNGARIA. DRP ÎN SUBORDINEA PRIMULUI 

MINISTRU 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31716-2019-10-31-10-44-03.html 

 

Bogdan Aurescu, ministru propus pentru portofoliul Afacerilor Externe, a primit miercuri, 30 

octombrie, aviz pozitiv cu o largă majoritate în comisiile reunite ale Parlamentului. Aurescu a 

promis reformă radicală în minister, depolitizarea misiunilor diplomatice (ambasade și 

consulate), precum și păstrarea liniilor tradiționale de politică externă ale României, transmite 

www.g4media.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Decizia a fost luată cu 31 de voturi "pentru", 3 "împotrivă" şi 2 abţineri. 

 

Votul a fost dat după ce membrii comisiilor au decis suspendarea audierilor ce au durat 

aproape două ore şi jumătate. 

 

El a insistat pe lărgirea parteneriatului strategic cu SUA, adâncirea integrării României în UE, 

consolidarea poziției în NATO și respectarea drepturilor minorității românești din vecinătate, 

mai cu seamă în Ucraina. De asemenea, el a menționat și Ungaria, spunând că "nu putem să 

pierdem din vedere că anul viitor, pe 4 iunie, se va împlini o sută de ani de la Tratatul de la 

Trianon, sperăm că nu vom avea de confruntat diplomatic bilateral pe această temă cu acel 

prilej". 

 

A doua sesiune de întrebări: 

 

1. Titus Corlățean face un lung expozeu despre programul de guvernare, capitolul Politică 

Externe. El susține că e "o scăpare inacceptabilă" lipsa referirilor la scutul de la Deveselu. 

Corlățean susține că există un plagiat din programul de guvernare al PSD – partea legată de 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/31716-2019-10-31-10-44-03.html
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relația cu Rusia. 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: De ce nu e menționat sistemul NATO antirachetă. Eu m-am 

ocupat, am negociat acordul de amplasare a facilității AEGIS Ashore, deci știu despre ce e 

vorba. Cunosc chestiunea în cele mai mici detalii. Facilitatea de la Deveselu e complet 

operațională în 2016. Faptul că nu e menționat nu înseamnă că nu există, dimpotrivă, facem 

demersuri pentru apărarea sitului antirachetă, care a fost ținta unor amenințări mai mult sau 

mai puțin directe ale unor oficiali din Rusia, chiar președintele Putin a spus acest lucru. Nu 

există nici un fel de semnificație că nu apare, ci doar din rațiuni de lungime a textului. 

 

Legat de așa-zisul plagiat: constat că în programul Cioloș există text identic cu cel din 

programul PSD și cu cel de acum pentru că până la urmă în politica externă trebuie să existe 

consens național, continuitate și predictibilitate. Predictibilitatea e cel mai important asset în 

politica externă. 

 

Întrebat de Corlățean dacă MAE va interveni în procesele CEDO ale unor cetățeni români 

cărora le-au fost luați copiii de către autoritățile din Norvegia, Aurescu a spus: "Mă întreb de ce 

nu s-a intervenit deja dacă exista această posibilitate procedurală?" 

 

Ridicarea MCV apare în programul de guvernare. Ca să scăpăm de MCV va trebui să facem 

eforturi pentru a îndeplini condiționalitățile. 

 

2. Gabriela Crețu: Cum puneți în acord afirmația că președintele este factorul de decizie în 

politica de externă cu articolul 102 din Constituție, în baza căruia vă aflați în fața noastră? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: Rolul președintelui în politica externă e prevăzut de deciziile CCR 

din 2012. 

 

3. Cum veți susține guvernul Maia Sandu? 
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Răspuns Bogdan Aurescu: Cu ocazia vizitei doamnei Maia Sandu la Cotroceni, președintele 

Iohannis a lansat ideea unui grup mixt la nivel de guverne, acceptată la Chișinău, care s-a și 

întâlnit deja. S-au trecut în revistă absolut toate proiectele strategice, de interconectare, iar 

rezultatul e o foaie de parcurs semnată pe 9 octombrie la Chișinău de cei doi miniștri de 

Externe. Vom merge pe fiecare punct din această foaie de parcurs. Printre elementele ridicate 

de guvernul Moldovei e o solicitare de 200 milioane împrumut rambursabil pentru a ajuta 

Moldova să cumpere gaze ca să treacă peste iarnă. E nevoie de un guvern în funcție pentru a 

sprijini acest efort, e nevoie de un acord interguvernamental. 

 

Întrebări: (prima sesiune) 

 

De ce relația cu Ungaria e menționată ultima în programul de guvernare la capitolul vecini ai 

României? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: Nu este o intenție de a așeza Ungaria la coada listei, de altfel în 

prezentarea mea am început cu Ungaria, care e un partener strategic din 2002. Este un vecin 

foarte important, cu componente diverse, un partener comercial extrem de important (cu un 

sold în favoarea Ungariei și aici trebui echilibrat), din păcate constatăm un dezechilibru în ce 

privește investițiile, ar trebuie reglate aceste chestiuni. Știu că este în plan un forum cu accent 

pe IT&C, e important. De asemenea, e foarte important să se creeze o cameră de comerț 

bilaterală. Sunt proiecte importante în derulare, precum calea ferată rapidă București – 

Budapesta. Am amintit comitetul pentru minorități, din păcate nu s-a mai întrunit de multă 

vreme, ultimul protocol a fost semnat în 2009. Nu putem să pierdem din vedere că anul viitor, 

pe 4 iunie, se va împlini 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, sperăm că nu vom avea de 

confruntat diplomatic bilateral pe această temă cu acel prilej. 

 

Formatul Vișegrad 4: Relaționarea României cu acest format e una cu istorie îndelungată. La 

începutul anilo 90, România a încercat să se alăture acestui format, la acel moment nu a 

existat o deschidere pentru lărgirea formatului, cum nici azi nu există. Asta nu înseamnă că nu 
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participăm la discuții când sunt teme de interes comun, Avem în vedere o raportare flexibilă la 

V4 în funcție de interesele României. Există unele poziționări ale unor state V4 care nu 

corespund cu viziunea României, care vrea integrare mai profundă a UE. 

 

Formatele cele mai active la nivel central-european sunt Formatul București (9 state de pe 

flancul estic NATO – rezultatele au arătat eficiența acestui format co-autorat de România și 

Polonia), Inițiativa celor Trei Mări. 

 

2. Norma de reprezentare a Diasporei în Parlament 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: Este o măsură din programul de guvernare. Am putea ajunge până 

la 15 parlamentari care să reprezinte Diaspora 

 

3. Avem suspiciuni puternice privind numiri politice, mai ales la nivel de consuli, ce măsuri 

aveți în vedere? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: E necesară regândirea modului în care se face promovarea pe 

grade, trimiterea la post, reîncadrarea în țară. Trebuie făcută clasificarea misiunilor diplomatice 

în funcție de gradul de încărcare, riscuri, numărul de români 

 

4. Cum contracarați ucrainizarea forțată a românilor din Ucraina? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: E un punct important în relația bilaterală, avem peste 500.000 de 

români în Ucraina. Legea educației din Ucraina a adus probleme încă din 2017. Există o 

comisie bilaterală. La întâlnirea recentă între cei doi președinți la New York, președintele 

României a ridicat în mod insistent această problemă. Există propuneri pentru anumite 

documente propuse Ucrainei – o declarație comună, prevederi din protocolul comun privind 

educația, un acord bilateral pentru a rezolva problema. Președintele Ucrainei a dat un răspuns 

pozitiv, a spus că va rezolva problema, rămâne să vedem evoluțiile. 
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5. Care e atitudinea dvs față de proiectul "Spațiul informațional comun România – Moldova", 

înființat în 2016 și abandonat, care să contracareze propaganda rusă? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: Susținem proiectul, există susținere pentru Radio Chișinău și TVR 

Chișinău, se fac demersuri pentru punerea deplină în aplicare a acestui acord. 

 

6. Misiunile economice ale ambasadelor, au o performanță slabă. Există o strategie pentru 

adresarea acestei probleme? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: MAE gestionează parțial subiectul, consilierii economice sunt 

gestionați de Ministerul Economiei. Merită un proces serios de reflecție dacă aceștia pot trece 

la MAE pentru o abordare unitară pentru promovarea antreprenorilor români. E nevoie, așa 

cum spun ambasadele noastre, de o primenire a personalului acestui corp de consilieri 

economici 

 

7. Efectul Brexit, cum vedeți adresarea problemei? 

 

Răspuns Bogdan Aurescu: Există un proiect de OUG pentru a adresa problema unui Brexit 

fără acord. Rămâne aprobarea de către Parlamentul UK a acordului aprobat deja de UE. Vor fi 

alegeri anticipate pe 12 decembrie în Marea Britanie. Dacă se va realiza Brexit cu acord, toți 

cetățenii 

 

Declarații Bogdan Aurescu despre obiectivele sale la MAE: 

 

Orientarea conceptuală generală – obiectivul principal al politicii externe va fi creșterea 

influenței pe plan extern și a profilului intenrațional al României prin consolidarea capacității de 

a proiecta în vecinătate și dincolo de aceasta valorile statului de drept, stabilitate și de a 

furniza securitate 
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Politica externă trebuie să fie de consens național, caracterizată de predictibilitate și 

profesionalism 

 

Voi acționa pentru consolidarea triadei esențiale care definește politica externă a României: 

întărirea și extinderea parteneriatului strategic cu SUA, creșterea rolului și profilului Românie 

în UE și, respectiv, NATO 

 

Întărirea statutului european și transatlantic al României 

 

Dorim creșterea prezenței militare americane în România 

 

Cerem un calendar realist al aderării la spațiul Schengen 

 

Susținem politica de extindere a UE 

 

Creșterea relevanței în NATO 

 

E necesară întărirea flancului estic al NATO 

 

Pași înainte pentru ridicarea vizelor cu SUA 

 

Creșterea prezenței aliaților în structurile militare de pe teritoriul României 

 

Parteneriat strategic cu Georgia, aprofundarea relației cu Israel și cu statele arabe 

 

Vom menține poziția tradițională cu privire la procesul de pace din Orientul Mijlociu și statutul 

Ierusalimului (ceea ce înseamnă că România nu va fi de acord cu mutarea capitalei Israelului 

de la Tel Aviv la Ierusalim – n.red.) 
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Relația cu Ungaria: Va fi abordată în cadrul oferit de Tratatul de bază din 1996 şi de Declarația 

de parteneriat strategic din 2002, precum şi în spiritul bunei-vecinătăți și se va urmări reluarea 

activității Comitetului de specialitate bilateral privind minoritățile 

 

Cu Rusia e necesară o relație pragmatică și predictibilă, care depinde de implicarea 

constructivă a Rusiei în soluţionarea conflictului din Ucraina şi în redresarea balanţei strategice 

în Vecinătatea Estică, respectarea angajamentelor internaţionale și a dreptului internațional 

fiind o condiţie absolut necesară pentru intensificarea dialogului. Vom încerca să reluăm 

activitatea Comisiei mixte bilaterale privind Tezaurul României. 

 

Aderarea la OCDE e o prioritate pentru România 

 

Promovarea identității românilor din afara granițelor. Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni va funcționa în subordinea premierului 

 

Vrem stimularea comisiilor mixte privind minoritățile cu alte state pentru a impune bunele 

practici ale României în acest domeniu 

 

Reformarea politicii de acordare a burselor pentru etnicii români din alte țări. E necesară o 

gândire a necesităților de pregătire profesională pentru comunitățile respective și o extindere a 

programului de succes din Ucraina și la alte comunități românești 

 

Eficientizarea serviciilor consulare, extinderea și modernizarea rețelei consulare. Deja avem 

cea mai extinsă rețea din UE 

 

E necesară o reformă internă serioasă a MAE. E nevoie de consolidarea corpului de elită a 

diplomaților. E necesară depolitizarea. Dacă ne uităm la compoziția personalului, e necesară 

reducerea detașărilor din alte instituții 
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MAE are nevoie de alt sediu, actualul e periculos pentru viața și sănătatea personalului. E 

nevoie de renovarea sediilor misiunilor diplomatice ale României 

 

Audierea aici: https://www.facebook.com/epochtimesro/videos/2442700279351352/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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VIDEO CUM VOTEAZĂ DIASPORA LA ALEGERILE PREZIDENȚILE. CLIPURI PUBLICATE 

DE AEP 

https://www.dcnews.ro/video-cum-voteaza-diaspora-la-alegerile-prezidentile-clipuri-publicate-de-

aep_704277.html?fbclid=IwAR39na2ln2dIyETRda2jeb1xItHDYc7LbFOU81y2gwYMGQ2jkjuPW3DxjDo 

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vine în sprijinul alegătorilor români din străinătate 

care doresc să își exercite dreptul de vot la alegerile pentru Președintele României din anul 

2019 și pune la dispoziția acestora clipuri video menite să ilustreze tehnica votării la scrutinul 

prezidențial. 

 

În acest sens, AEP a realizat, în parteneriat cu Televiziunea Română, două videoclipuri 

informative, unul pentru votul la secția de votare din străinătate și un altul pentru votul prin 

corespondență. 

 

Materialele pot fi vizionate pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook a Autorității 

Electorale Permanente. 

 

 

 

 

Sursă: dcnews.ro 

https://www.dcnews.ro/video-cum-voteaza-diaspora-la-alegerile-prezidentile-clipuri-publicate-de-aep_704277.html?fbclid=IwAR39na2ln2dIyETRda2jeb1xItHDYc7LbFOU81y2gwYMGQ2jkjuPW3DxjDo
https://www.dcnews.ro/video-cum-voteaza-diaspora-la-alegerile-prezidentile-clipuri-publicate-de-aep_704277.html?fbclid=IwAR39na2ln2dIyETRda2jeb1xItHDYc7LbFOU81y2gwYMGQ2jkjuPW3DxjDo

