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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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AMBASADOAREA ROMÂNIEI ÎN SPANIA: CRIZA SANITARĂ A AFECTAT PUTERNIC 

PIAȚA MUNCII DIN SPANIA. MĂSURI PENTRU PROTEJAREA LUCRĂTORILOR ROMÂNI 

https://rgnpress.ro/2020/06/29/ambasadoarea-romaniei-in-spania-criza-sanitara-a-afectat-puternic-piata-muncii-

din-spania-masuri-pentru-protejarea-lucratorilor-romani/ 

 

Numărul lucrătorilor români care se află în șomaj a crescut cu 6500 față de luna anterioară, 

spune la RFI Ambasadoarea României în Regatul Spaniei. Gabriela Dancău spune că a 

discutat cu patronatele și angajatorii pentru a le proteja drepturile . Între timp, cei care vor să 

se întoarcă în țară pot apela la charterele speciale organizate de instituție, transmite RFI, 

preluat de Romanian Global News. 

2 noi curse charter aduc duminică români de la Madrid și Barcelona 

Peste 3000 de români s-au întors până acum din Spania cu 19 astfel de curse în contextul în 

care zborurile comerciale sunt în continuare sistate din moment ce țara nu se află pe Lista 

statelor din Zona Verde de țări din care se poate intra în țară fără obligativitatea carantinării 

sau a izolării. 

De la fiecare dintre curse nu a lipsit personalul diplomatic și consular care a acordat asistență 

românilor ce se îmbarcau spre țară. Oficialii s-au asigurat că totul se întâmplă în condiții de 

maximă siguranță. 

 

Ambasadoarea României în Regatul Spaniei spune că charterele speciale nu au decolat doar 

de la Madrid și Barcelona: „Am avut zboruri și din Tenerife și Malaga. S-au întors în principal 

persoane aflate cu titlu temporar în Spania. Am avut o mulțime de turiști blocați în Spania în 

prima fază a crizei, la mijlocul lunii martie când zborurile comerciale au fost suspendate. 

Foarte mulți studenți Erasmus ale căror stagii se apropiau de final, am avut inclusiv lucrători cu 

contracte temporare care s-au încheiat în timpul pandemiei, dar și persoane care se aflau în 

vizită la rude și care și-au extins oarecum forțat șederea pe o perioadă mai lungă.” 

 

Lungul drum spre casă 

Românii care nu s-au întors acasă cu avionul, au putut veni cu autoturismele personale după 

https://rgnpress.ro/2020/06/29/ambasadoarea-romaniei-in-spania-criza-sanitara-a-afectat-puternic-piata-muncii-din-spania-masuri-pentru-protejarea-lucratorilor-romani/
https://rgnpress.ro/2020/06/29/ambasadoarea-romaniei-in-spania-criza-sanitara-a-afectat-puternic-piata-muncii-din-spania-masuri-pentru-protejarea-lucratorilor-romani/
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ce Ambasada României în Regatul Spaniei a obținut intervale orare și culoare speciale de 

tranzit în Germania, Austria și Ungaria. 

“Am avut o foarte bună cooperare cu autoritățile spaniole, dar și cu ambasadele Franței și 

Germaniei care au pus la dispoziție documente care să permită libera trecere a cetățenilor 

români”, spune Gabriela Dancău. 

Ambasadoarea României la Madrid apreciază că “probabil că în perioada de vârf a pandemiei, 

pe fondul restricțiilor de circulație, timpii de călătorie s-au dublat. Îmi place să cred că odată 

depășită această criză ne vom lua timp să tragem învățături și să apreciem faptul că libera 

circulație este un drept pe care ni l-am însușit și în lipsa căruia viețile noastre nu ar mai fi 

aceleași.” 

Șomerii români din Spania cu 6500 mai mulți față de luna anterioară 

“Suspendarea activității s-a realizat concomitent cu luarea de măsuri de protecție socială 

pentru angajații cu contracte de muncă legale”, explică oficialul care precizează că au fost și 

persoane afectate, în special cele cu o situație incertă la locul de muncă. 

“Ultimele statistici de care dispunem, furnizate de Serviciul Public de Ocupare Spaniol indică o 

creștere a numărului lucrătorilor români aflați în șomaj. Undeva cu peste 6500 față de luna 

anterioară și acest lucru se reflectă și în numărul de cetățeni români cotizanți la sistemul de 

securitate sociala spaniol în luna aprilie. Sunt cu 12.000 mai puțini decât în luna anterioară. Cu 

toate acestea numarul afiliaților români la sistemul de securitate spaniol rămâne și în aprilie cel 

mai mare din numărul de cotizanți străini din Spania”, precizează Ambasadoarea României la 

Madrid. 

Cetățenii români din Spania au avut în toată această perioadă acces la informații în limba 

română pe care le-au putut găsi atât pe site-ul Ambasadei cât și pe pagina de Facebook a 

instituției. Aici pot găsi informații care explică foarte clar măsurile luate de autoritățile spaniole 

pentru toate categoriile profesionale printre care și cea a îngrijitorilor, unul dintre domeniile în 

care lucrează cei mai mulți români în Spania. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CONTINUĂ LUCRĂRILE LA BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN RIETI. DE SÂNZIENE AU 

FOST SFINȚITE CRUCILE PENTRU ACOPERIȘ 

https://rgnpress.ro/2020/06/29/continua-lucrarile-la-biserica-romaneasca-din-rieti-de-sanziene-au-fost-sfintite-

crucile-pentru-acoperis/ 

 

Din cauza pandemiei, lucrările la biserica parohiei din Rieti, Italia, au fost sistate mai bine de 

două luni și reluate abia la începutul lui iunie, informează Episcopia Italiei, preluat de 

Romanian Global News. 

Biserica românilor din Rieti a fost grav avariată de cutremurul din 2016. Din acest motiv, 

comunitatea a demarat construirea unei biserici de lemn în stil maramureșean închinată Sfintei 

Varvara. 

În prezent se lucrează la acoperișul lăcașului de cult. 

 

De Sânzâiene, Arhiereul vicar Atanasie de Bogdania a vizitat biserica și a sfințit crucile care 

vor fi amplasate pe acoperiș. 

Ierarhul i-a încurajat pe membrii comunității din Rieti și pe Pr. paroh Constantin Holban, 

explicând că greutățile cauzate de pandemia prin care trece întreaga lume „nu trebuie să fie o 

piatră de poticnire, ci o motivare de a-L căuta pe Dumnezeu și a face cu mai multă râvnă voia 

și lucrările Lui”. 

 

PS Atanasie de Bogdania a subliniat că viitorul lăcaș de cult este „un loc care scoate în 

evidență credința oamenilor și o mărturie a culturii noastre românești în această parte a Italiei”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursă: rgnpress.ro 

https://rgnpress.ro/2020/06/29/continua-lucrarile-la-biserica-romaneasca-din-rieti-de-sanziene-au-fost-sfintite-crucile-pentru-acoperis/
https://rgnpress.ro/2020/06/29/continua-lucrarile-la-biserica-romaneasca-din-rieti-de-sanziene-au-fost-sfintite-crucile-pentru-acoperis/
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DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI VĂ INVITĂ LA DIALOG! 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-va-invita-la-dialog/ 

 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) invită la dialog reprezentanții mediului 

asociativ românesc din afara granițelor țării, prin organizarea unor sesiuni de informare și 

dezbateri online, în cadrul proiectului Dezbateri cu mediul asociativ. 

 

DRP pune la dispoziția reprezentanților comunităților de români din afara granițelor o platformă 

de prezentare și de dezbatere a celor mai importante teme care vizează nevoile românilor din 

diaspora, precum și posibilele soluții menite să vină în sprijinul acestora. Principalele subiecte 

de discuție se vor baza atât pe promovarea proiectelor și acțiunilor DRP în raport cu mediul 

asociativ românesc, cât și pe nevoile românilor care decid să plece din România dar și 

dificultățile pe care aceștia le întâmpină în statele în care trăiesc și muncesc. 

 

În acest sens, dezbaterile online vor fi grupate geografic, în funcție de statul de reședință al 

participanților. Formatul întâlnirilor prevede o durată de maxim 1h30 minute și 15-20 de 

participanți/sesiune, pe o platformă online (Skype, Google Meet, Webex). Prima sesiune va 

avea loc pe data de 07 iulie a.c. și se adresează comunităților de români din Franța și 

Germania. Pentru următoarele sesiuni de dezbateri, vă invităm să consultați calendarul de mai 

jos : 

 

CALENDAR DRP 

 

Participarea se va realiza pe bază de înscriere la adresa de e-mail dezbatere@dprp.gov.ro, în 

ordinea înscrierilor, în limita locurilor disponibile. Pentru înscriere, vor fi transmise numele, 

prenumele și datele de contact ale participantului și ale persoanei de contact dacă aceasta 

este diferită, țara și asociația pe care o reprezintă. Fiecare asociație va putea delega un singur 

reprezentant. Totodată, solicitările de informații și detalii suplimentare pot fi adresate pe 

același e-mail dezbatere@dprp.gov.ro. 

http://dprp.gov.ro/web/departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-va-invita-la-dialog/
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Pe perioada desfășurării dezbaterilor online se vor aplica regulile Chatham House, disponibile 

aici: https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule 

 

Înscrierile se vor încheia cu două zile lucrătoare înainte de data programată pentru sesiune, 

confirmarea de participare și detaliile aferente urmând a fi transmise de către organizator. 

 

Unul dintre obiectivele prioritare ale DRP este menținerea unei legături strânse cu mediul 

asociativ românesc în vederea păstrării și promovării identității lingvistice, culturale și spirituale 

a românilor de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: dprp.gov.ro 
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VIZITA SECRETARULUI DE STAT OVIDIU BURDUȘA ÎN GRECIA 

http://dprp.gov.ro/web/secretarul-de-stat-ovidiu-burdusa-a-efectuat-o-vizita-de-lucru-in-republica-elena/ 

 

Secretarul de stat Ovidiu Burdușa a efectuat, în perioada 24-29 iunie a.c., o vizită oficială în 

Republica Elenă, alături de echipa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP). 

 

Delegația DRP a participat la Salonic, la o întâlnire cu mediul asociativ românesc din zonă. 

Ziua Universală a Iei a fost celebrată alături de membri ai Asociației românilor ”Carpatia”. DRP 

a făcut o donație de cărți pentru elevii Școlii Românești de Week-end din Salonic, care 

participă la cursuri de limbă, cultură și civilizație românească. Cei prezenți au vorbit despre 

proiectele proprii ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, despre nevoile 

românilor din diaspora, precum și posibilele soluții care să vină în sprijinul acestora. 

 

Secretarul de stat a reiterat că una dintre prioritățile DRP este menținerea unei legături strânse 

cu mediul asociativ românesc pentru păstrarea și promovarea identității lingvistice, culturale și 

spirituale a românilor de pretutindeni. 

 

Agenda vizitei a continuat la Atena, unde secretarul de stat a avut o întrevedere cu 

reprezentanți ai comunității românești, prilej cu care demnitarul le-a mulțumit reprezentanților 

misiunii diplomatice pentru organizarea întâlnirii la sediul Ambasadei României în Republica 

Elenă. Ovidiu Burdușa, alături de E.S. George Ciamba, Ambasadorul României în Grecia și 

senatorul Viorel Badea, președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul 

României, a avut un dialog constructiv cu reprezentanții comunității, răspunzând la întrebările 

acestora. S-a discutat despre proiectele DRP, despre cea de-a doua sesiune de finanțare 

nerambursabilă precum și pachetul de măsuri dezvoltat de DRP pentru informarea și 

protejarea drepturilor și libertăților românilor din afara granițelor țării. 

 

În cadrul întâlnirii, demnitarul român a subliniat faptul că prezența românilor în Grecia 

reprezintă o punte de dialog între cele două țări și că DRP urmărește cu interes dezvoltarea și 

http://dprp.gov.ro/web/secretarul-de-stat-ovidiu-burdusa-a-efectuat-o-vizita-de-lucru-in-republica-elena/
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consolidarea coeziunii mediului asociativ românesc de pretutindeni. 

 

În continuarea vizitei în Republica Elenă, secretarul de stat Ovidiu Burdușa a vizitat asociațiile 

din teritoriu care au beneficiat de finanțare nerambursabilă din partea DRP și în cadrul cărora 

funcționează școli românești, respectiv Școala de limba română din cadrul Asociației 

interculturale româno-elene „DACIA”, Scoala în limba română Elena Rosetti-Cuza din cadrul 

Asociației femeilor românce din Grecia, Comunitatea Română „Sfântul Ștefan Cel Mare”, 

Centrul cultural și educativ românesc din cadrul Asociației Culturale „Armonia” și Asociația 

Socio-Culturală „Redescoperă România”, unde învață peste 500 de copii, întâlnindu-se cu 

elevi și cadre didactice. 

 

Secretarul de stat a reiterat nevoia de menținere și promovare a limbii române ca element 

identitar și i-a felicitat pe fondatorii acestor proiecte educaționale dedicate elevilor români 

pentru că s-au adaptat condițiilor actuale, mulțumind de asemenea profesorilor care muncesc 

cu dăruire și fac zilnic eforturi ca cei mici să învețe mai mult despre limba, cultura și tradițiile 

românești. Educația reprezintă un domeniu prioritar pentru DRP în vederea susținerii identității 

lingvistice, naționale și culturale a românilor de pretutindeni. 

 

   

 

 

 

 

 
Sursă: dprp.gov.ro 
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GRECIA: ACCES RUTIER PRIN PUNCT UNIC DE TRECERE A FRONTIEREI BULGARO-

ELENE (KULATA-PROMACHONAS) 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-acces-rutier-prin-punct-unic-de-trecere-a-frontierei-bulgaro-elene-kulata-

promachonas/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care intenționează să călătorească în 

Republica Elenă că accesul rutier pe teritoriul acestei țări este permis în perioada 1-15 iulie 

a.c. numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca 

urmare a introducerii  obligativității completării formularului electronic (Passenger Locator 

Form), prin intermediul căruia să poată fi asigurată evidența celor care se deplasează în 

această țară. 

 

În ceea ce privește accesul pe teritoriul elen, vor fi efectuate teste aleatorii pentru depistarea 

infectării cu SARS-CoV-2. Persoana testată trebuie să aștepte rezultatul timp de 24 de ore, în 

condiții de autoizolare, la adresa pe care a declarat-o în formularul electronic. 

 

Rămân obligatorii măsurile generale de prevenție: purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor și de 

distanțare socială. 

 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe menționează că autoritățile elene competente pot 

modifica fără niciun preaviz condițiile de intrare pe teritoriul național, în funcție de numărul de 

noi cazuri de COVID-19 ce vor fi înregistrate pe parcurs. 

 

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

României la Atena: +302106774035 și Consulatului General al României de la Salonic 

+302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor 

Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de 

permanență. 

 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-acces-rutier-prin-punct-unic-de-trecere-a-frontierei-bulgaro-elene-kulata-promachonas/
https://www.timpromanesc.ro/grecia-acces-rutier-prin-punct-unic-de-trecere-a-frontierei-bulgaro-elene-kulata-promachonas/
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De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter 

de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în 

Republica Elenă +306978996222 și al Consulatului General al României de la Salonic 

+306946049076. 

 

Ministerul Afacerilor Externe  recomandă consultarea paginilor de internet http://atena.mae.ro, 

http://salonic.mae.ro,https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, 

www.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la 

dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații 

şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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BOGDAN AURESCU LA REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE EXTERNE DIN STATELE 

PARTICIPANTE LA INIȚIATIVA CELOR TREI MĂRI 

https://www.timpromanesc.ro/bogdan-aurescu-la-reuniunea-ministrilor-de-externe-din-statele-participante-la-

initiativa-celor-trei-mari/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat marți, 30 iunie 2020, prin sistem 

video-conferință, la reuniunea miniștrilor de Externe din cele 12 state participante la Inițiativa 

celor Trei Mări (I3M), organizată de Estonia, care va găzdui la Tallinn, în luna octombrie, al 

cincilea Summit al I3M. 

 

La reuniune au mai participat, în calitate de invitați, adjunctul secretarului de Stat al SUA 

Stephen Biegun și secretarul de Stat din MAE german, Miguel Berger, precum și Secretarul 

General al Serviciului European de Acțiune Externă, Helga Schmid. 

 

Reuniunea a prilejuit un dialog substanțial cu privire la intensificarea cooperării 

interguvernamentale în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, element cheie pentru implementarea 

proiectelor de interconectare regională. Dezbaterea a vizat și Fondul de Investiții al Inițiativei 

celor Trei Mări, ale cărui baze au fost puse la Summit-ul din 2018 de la București, un 

instrument fundamental care are ca obiectiv finanțarea proiectelor de interconectare din 

regiunea celor Trei Mări. 

 

Șeful diplomației române a arătat că realizarea proiectelor prioritare de interconectare ale I3M 

din domeniul conectivității în sfera transporturilor, energiei sau digitalului ar putea oferi un 

sprijin important redresării economice post-pandemie. Din această perspectivă, continuarea 

implementării unor proiecte majore de conectivitate regională va avea, totodată, un impact 

pozitiv semnificativ asupra creșterii economice și asupra pieței muncii din Europa Centrală și 

de Est. 

 

Ministrul Bogdan Aurescu a salutat demersurile Estoniei pentru pregătirea celui de-al cincilea 

https://www.timpromanesc.ro/bogdan-aurescu-la-reuniunea-ministrilor-de-externe-din-statele-participante-la-initiativa-celor-trei-mari/
https://www.timpromanesc.ro/bogdan-aurescu-la-reuniunea-ministrilor-de-externe-din-statele-participante-la-initiativa-celor-trei-mari/
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Summit al Inițiativei și celei de-a treia ediții a Forumului de Afaceri I3M. În acest context, a 

subliniat sprijinul deplin al României pentru substanța și succesul evenimentelor găzduite de 

Estonia în luna octombrie, pe linia consolidării rezultatelor Summit-ului și Forumului de Afaceri 

I3M din 2018, de la București, găzduit cu succes de Președintele Klaus Iohannis. 

 

Ministrul Bogdan Aurescu a precizat că țara noastră rămâne implicată activ în dezvoltarea I3M, 

Președintele României și Guvernul conlucrând pentru valorificarea deplină a potențialului 

acestei platforme și pentru implementarea proiectelor și a obiectivelor Inițiativei, inclusiv la 

nivelul unui grup de lucru interinstituțional coordonat la nivel de vice-prim-ministru. 

 

Totodată, șeful diplomației române s-a referit și la importanța consolidării parteneriatului 

strategic dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, esențial pentru securitatea și 

prosperitatea celor două maluri ale Atlanticului, I3M reprezentând un instrument concret de 

aprofundare a cooperării în acest sens, un exemplu pozitiv de cooperare transatlantică. De 

asemenea, a exprimat aprecierea României pentru interesul și sprijinul puternice ale 

Germaniei pentru I3M, care a participat la Inițiativă începând cu Summit-ul de la București. 
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Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat rolul potențial al Fondului de Investiții al Inițiativei celor 

Trei Mări, la care participă ca fondatori Banca Poloneză de Dezvoltare și Eximbank din 

România, în finanțarea unor proiecte de interconectare în regiune, complementar cu utilizarea 

de fonduri guvernamentale ori private, europene sau americane. În context, a menționat 

importanța implicării în Fond și a altor bănci de profil din regiune, precum și a instituțiilor 

financiare europene și internaționale, alături de investitori privați. 

 

La finalul reuniunii ministeriale, ministrul Bogdan Aurescu a participat, împreună cu miniștrii 

Afacerilor Externe eston și polonez, la o sesiune publică, cu întrebări și răspunsuri din partea 

presei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 
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TAROM REIA CURSELE BUCURESTI - ROMA SI RETUR. MASCA, OBLIGATORIE PE 

TOT PARCURSUL ZBORULUI 

https://ziare.com/tarom/curse/tarom-reia-cursele-bucuresti-roma-si-retur-masca-obligatorie-pe-tot-parcursul-

zborului-1617778 

 

TAROM reia de vineri operarea intre Bucuresti si Roma (Aeroportul Fiumicino), cu 2 zboruri 

saptamanale, in zilele de luni si vineri, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook. 

 

Programul de operare este urmatorul: RO 403 - decolare de la Bucuresti la ora 9:45, aterizare 

la Roma la ora 10:55, RO404 - decolare de la Roma la ora 11:45, aterizare la Bucuresti la ora 

15:00. 

 

"Bagajele de mana trebuie sa fie depozitate sub scaunul din fata fiecarui pasager, conform 

reglementarilor emise de autoritatile din Italia. Masca chirurgicala trebuie purtata in 

permanenta de la intrarea in aeroportul de plecare pana la iesirea din aeroportul de destinatie", 

precizeaza reprezentantii companiei. 

 

De asemenea, acestia subliniaza ca toti pasagerii care calatoresc in/din Italia trebuie sa 

completeze o declaratie. In cazul in care pasagerii au calatorit in ultimele 14 zile in tari din 

afara celor mentionate (tarile UE, tari din zona Schengen, Marea Britanie si irlanda de Nord, 

Andorra, Monaco, San Marino si Vatican) trebuie sa completeze o declaratie speciala. 

 

 
 

 
Sursă: ziare.com 

https://ziare.com/tarom/curse/tarom-reia-cursele-bucuresti-roma-si-retur-masca-obligatorie-pe-tot-parcursul-zborului-1617778
https://ziare.com/tarom/curse/tarom-reia-cursele-bucuresti-roma-si-retur-masca-obligatorie-pe-tot-parcursul-zborului-1617778


 

                  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, 

 

16 

ALEGERILE PARLAMENTARE: 1.277 DE ROMÂNI DIN DIASPORA S-AU ÎNSCRIS DEJA 

https://ziare.com/stiri/eveniment/alegerile-parlamentare-1-277-de-romani-din-diaspora-s-au-inscris-deja-1617333 

 

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din 

acest an, pana marti, 1.277 de cetateni romani cu drept de vot din afara tarii s-au inregistrat pe 

portalul www.votstrainatate.ro, dintre acestia 859 optand pentru votul prin corespondenta, iar 

418 pentru votul la sectia de votare. 

 

AEP reaminteste intr-un comunicat transmis AGERPRES ca, potrivit legislatiei in vigoare, 

inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare a demarat pe 1 aprilie si 

se va incheia odata cu expirarea a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale. 

 

Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, reitereaza apelul sau catre romanii din 

strainatate sa opteze "cu incredere pentru votul prin corespondenta, ca modalitate sigura si 

comoda de vot la distanta, fara cozi, fara deplasari, fara costuri si fara riscuri, mai ales in 

contextul incertitudinii legate de evolutia epidemiologica a noului tip de coronavirus". 

 

AEP mentioneaza ca a constatat, in decursul procedurilor de prelucrare a cererilor transmise 

pe portalul www.votstrainatate.ro, o serie de erori frecvente comise de alegatori. Astfel, AEP 

precizeaza ca actul de identitate romanesc utilizat la inregistrare trebuie sa fie acceptat de 

legislatia romaneasca - cartea de identitate; cartea electronica de identitate; cartea de 

identitate provizorie; buletinul de identitate; pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic 

electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic; pasaportul simplu; 

pasaportul simplu electronic; pasaportul simplu temporar. 

 

Autoritatea atentioneaza si ca certificatul de nastere si titlul de calatorie nu fac parte din 

categoria documentelor de identitate. 

 

AEP precizeaza si ca actul de identitate utilizat trebuie sa fie valabil, numele si prenumele 

https://ziare.com/stiri/eveniment/alegerile-parlamentare-1-277-de-romani-din-diaspora-s-au-inscris-deja-1617333
https://ziare.com/stiri/coronavirus/
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trebuie sa fie scrise intocmai ca in actul de identitate, scanul documentelor atasate trebuie sa 

fie complet si vizibil integral, iar documentul de sedere in strainatate trebuie sa fie prevazut in 

lista din Ordinul ministrului afacerilor externe 1627/2019. De asemenea, atrage atentia ca chiar 

daca in pasaport este mentionata tara de domiciliu sau resedinta, este necesara transmiterea 

unuia dintre documentele care atesta sederea in strainatate, specific pentru fiecare tara, 

conform Ordinul ministrului afacerior externe 1627/2019, care poate fi accesat la urmatorul 

link: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/ordin_1627_din_2019_anexe.pdf. 

 

Toate informatiile privind procedura de inscriere cu una dintre cele doua optiuni de vot sunt 

disponibile pe portalul www.votstrainatate.ro la urmatoarele linkuri: 

https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotCorespondenta și https://www.votstrainatate

.ro/Mesaj/PrezentareVotSectie. 

 

Intrebarile si sesizarile legate de procedura de preinregistrare si inscriere pot fi transmise la 

adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: ziare.com 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/ordin_1627_din_2019_anexe.pdf
https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotCorespondenta
https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotSectie
https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotSectie
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GERMANIA: CARANTINĂ PRELUNGITĂ PENTRU LUCRĂTORII ABATORULUI DIN 
GUETERSLOH; MERKEL CONFIRMĂ ELIMINAREA CONTRACTELOR DE MUNCĂ 

TEMPORARE 
 

https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/07/01/germania-carantina-prelungita-pentru-lucratorii-abatorului-din-
guetersloh-merkel-confirma-eliminarea-contractelor-de-munca-temporare--533455 
 

Lucrătorii de la abatorul german din Guetersloh, unde s-a descoperit un focar major de 

coronavirus, vor trebui să rămână în carantină până pe data de 17 iulie, au anunţat miercuri 

autorităţile locale, în timp ce cancelarul Angela Merkel a confirmat eliminarea contractelor de 

muncă temporare în acest sector economic, potrivit agenţiei DPA. 

 

Prelungirea carantinei priveşte persoanele care au lucrat în abator sau care au locuit împreună 

cu acestea în locuinţele comunale în perioada 3-17 iunie. Măsura nu se aplică persoanelor 

testate pozitiv pentru COVID-19 care între timp s-au vindecat. 

 

Peste 1.500 de lucrători ai abatorului companiei Toennies din districtul Guetersloh au fost 

infectaţi cu noul coronavirus, mulţi dintre ei fiind români. Acest focar a forţat izolarea a circa 

670.000 de persoane în respectiva zonă. 

 

Proprietarul abatorului a fost criticat pentru nerespectarea normelor sanitare, iar în urma 

apariţiei acestui focar guvernul de la Berlin a anunţat măsuri pentru schimbarea practicilor în 

sectorul procesării cărnii. 

 

Într-un discurs susţinut miercuri în faţa parlamentului german, cancelarul Angela Merkel a 

confirmat că în acest sector vor fi eliminate contractele de muncă temporare. Aceste contracte, 

care adesea sunt folosite în cazul lucrătorilor est-europeni angajaţi prin intermediul unor 

subcontractori pe salarii minime, au fost în centrul controversei declanşate de acest focar. 

 

Angela Merkel a estimat că, deşi renunţarea la aceste contracte ar putea avea ca efect 

creşterea preţului cărnii, acest lucru ar putea ajuta micii producători. 

https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/07/01/germania-carantina-prelungita-pentru-lucratorii-abatorului-din-guetersloh-merkel-confirma-eliminarea-contractelor-de-munca-temporare--533455
https://www.agerpres.ro/mondorama/2020/07/01/germania-carantina-prelungita-pentru-lucratorii-abatorului-din-guetersloh-merkel-confirma-eliminarea-contractelor-de-munca-temporare--533455
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Ea a mai anunţat că în planul de redresare economică post-pandemie guvernul federal a 

alocat circa 300 de milioane de euro pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care sunt ţinute 

animalele în ferme. Deşi aplicarea acestor măsuri ar putea să dureze ani, ''categoric trebuie să 

facem ceva pentru condiţiile animalelor'', a spus Merkel în faţa Bundestagului.AGERPRES/(AS 

- editor: Sorin Popescu, editor online: Irina Giurgiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sursă: agerpres.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

 

În data de 30 iunie 2020, în cadrul şedinţei online a Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara ţării din Senatul României a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea Legii nr.62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară  - 

L382/2020. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să adopte aviz 

negativ. 

 
 
 
 
 
 


