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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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REGULI NOI PENTRU REDOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE, ÎNCEPÂND CU 15 

OCTOMBRIE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31475-2019-09-30-09-12-26.html 

 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a anunțat că, începând cu 15 octombrie, 

se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu traduceri legalizate 

care respectă transliterația latină din pașaportul solicitantului. 

 

Noua regulă are drept scop evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din 

documentele străine și numele acestora din documentele românești (documente emise pe 

baza traducerilor legalizate ale certificatelor de naștere), transmite Romanian Global News. 

 

Precizăm că, la înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a 

două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu 

data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în 

original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / 

apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia 

este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie 

simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române. 

 

Cererile de redobândire a cetățeniei române pot fi depuse la sediul Autorității Naţionale pentru 

Cetăţenie din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi, Suceava și Timişoara, precum și 

la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau din țara unde solicitantul 

deține un permis de ședere legal. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/31475-2019-09-30-09-12-26.html
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ROMÂNIA CULTURALĂ, ÎN INIMA EUROPEI: 250 DE EVENIMENTE ÎN PATRU LUNI LA 

EUROPALIA 

https://www.timpromanesc.ro/romania-culturala-in-inima-europei-250-de-evenimente-in-patru-luni-la-europalia/ 

 

Festivalul Arte EUROPALIA din Belgia se desfășoară   între 2 octombrie 2019 – 2 februarie 

2020, și cuprinde peste 250 de evenimente culturale din domeniile arte vizuale, muzică, 

cinema, literatură, arte performative, teatru. 

 

România, ţară invitată de onoare a celei de-a 27-a ediţii a Festivalului Internaţional de Arte 

EUROPALIA , va prezenta din octombrie, timp de patru luni, expoziţii, spectacole, concerte la 

Bruxelles dar şi în alte ţări – Regatul Unit al Marii Britanii, Franţa, Olanda, Luxemburg și 

Germania. 

 

„EUROPALIA România este cel mai important proiect unic de promovare culturală realizat de 

ICR. Începând cu evenimentul-far, care este expoziţia „Brâncuşi. Sublimarea formei”, la 

BOZAR, festivalul include aproximativ 250 de evenimente culturale din domeniile 

cinematografiei, al artelor plastice, al artelor spectacolului, al muzicii. Aceste evenimente au 

fost pregătite de experţii ICR în ultimul an şi jumătate şi agreate cu EUROPALIA pentru piaţa 

culturală din Belgia. Managerul acestui adevărat proiect de ţară este ICR”, a declarat Mirel 

Taloş, preşedinte interimar al Institutului Cultural Român. 

 

Cea mai importantă expoziţie şi cea mai amplă retrospectivă a operei lui Constantin Brâncuşi 

în Belgia, „Brâncuşi. Sublimarea formei”, curatoriată de istoricul de artă Doina Lemny, va reuni, 

la Palatul Bozar, fotografii şi documente, opere de artă din mari muzee ale lumii precum: Tate 

Gallery din Londra, Muzeul Rodin şi Centrul Pompidou din Franţa, Muzeul Hirshhorn din 

Washington şi Muzeul Guggenheim din New York, Muzeul Naţional de Artă al României, 

Muzeul de Artă din Craiova, dar şi o lucrare din colecţia Academiei Române. 

 

 Dirk Vermaelen, director artistic al EUROPALIA International, a accentuat faptul că este 

https://www.timpromanesc.ro/romania-culturala-in-inima-europei-250-de-evenimente-in-patru-luni-la-europalia/
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“mândru să prezinte împreună cu Institutul Cultural Român acest program”, subliniind că 

“pentru expoziţia “Brâncuşi”, prima retrospectivă dedicată sculptorului român în Belgia, au fost 

înregistrate deja foarte multe solicitări în avans”. 

 

Sculpturi de Auguste Rodin şi Medardo Rosso vor completa prima secţiune cronologică a 

expoziţiei „Brâncuşi”. De asemenea, în cadrul expoziţiei, o atenţie mare va fi conferită şi 

studioului lui Brâncuşi, şi lucrărilor contemporanilor, prietenilor şi elevilor săi, Amedeo 

Modigliani, Man Ray, Férnand Leger, Marcel Duchamp şi Isamu Noguchi.Expoziția va fi 

găzduită de BOZAR, în perioada 2 octombrie 2019 – 12 ianuarie 2020. 

 

O altă expoziţie de marcă, prezentată de România la EUROPALIA, va fi „Dacia – trecutul 

glorios al României”, organizată în Muzeul Gallo Roman Tongeren. 

 

„Selecţia, o panoramă a artelor din România, este un echilibru între principiul tradiţiei combinat 

cu contemporaneitate, existând foarte multe rezidenţe reciproce. Nu este un festival obişnuit, 

fiind un eveniment care îşi propune să deschidă drumul artiştilor”, a spus Horia Barna, director 

artistic al EUROPALIA ROMÂNIA. 

 

Spectacolul de teatru “Povestea prințesei deocheate”, text și regie semnate de Silviu 

Purcărete, se adaugă listei evenimentelor din cadrul Festivalului EUROPALIA. Spectacolul, 

desemnat cel mai bun în stagiunea 2018-2019 la Gala Premiilor UNITER (ediţia a 27-a), poate 

fi văzut în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019, la sala Les Halles de Schaerbeek din 

Bruxelles. 

 

Muzica electronică românească va fi reprezentată de 11 artişti şi trupe din generaţii diferite, 

printre care Khidja, Borusiade, Raze de soare și Karpov Not Kasparov. 

 

Accentul va fi pus şi pe creaţii noi şi pe schimburi interdisciplinare între artişti români şi 

belgieni. Pe lângă proiectul Taraf de Impex al muzicienilor rromi, alte proiecte ies în evidenţă: 
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cineastul Antony Nti a călătorit în România pentru a filma un clip cu duo-ul Karpov not 

Kasparov. Compozitorul belgian Milan W. propune prima compoziţie electroacustică pentru 

tulnic, instrument tradiţional românesc, care va fi prezentată în premieră la evenimentul de 

deschidere a programului muzical EUROPALIA ROMÂNIA, la Sala STUK din Leuven (3 

octombrie, de la ora 20.00) şi va fi urmat de un altul la capela Les Brigittines din Bruxelles(4 

octombrie, de la ora 20.00). 

 

SoNoRo, Valentin Răduţiu, Alexandra Dariescu împreună cu Angela Gheorghiu, Petrică Daniel 

Ciobanu și ConTempo Quartet sunt doar câteva nume ale muzicii clasice româneşti care vor fi 

prezente în cadrul Festivalului EUROPALIA. Jazzul va fi reprezentat de Lucian Ban (cu 

proiectul „Oedip Redux”), Maria Răducanu şi Ada Milea, alături de cvartetul lui Alexandru 

Bălănescu. 

 

Sub titlul „Videogramele unei naţiuni”, istoria recentă a României va fi prezentată şi prin 

intermediul cinematografiei. La 30 de ani de la Revoluția din 1989, Institutul Cultural Român 

propune în cadrul festivalului EUROPALIA o selecție de filme care evidențiază momente 

importante ale tranziției sociale și culturale din România ultimelor opt decenii: de la filme de 

propagandă la filme subversive, de la național-socialismul idilic la realismul Noului Cinema 

Românesc. Vor fi prezentate peste 90 de producţii cinematografice româneşti semnate, între 

alţii de: Lucian Pintilie, Liviu Ciulei, Dan Piţa, Andrei Ujică, Mircea Veroiu, Alexandru Tatos, 

Nae Caranfil, Radu Jude, Manole Marcus. 

 

În cadrul festivalului EUROPALIA, Mircea Cărtărescu, cel mai tradus scriitor român, va avea 

întâlniri cu studenţi la universităţile Bruxelles, Anvers, Gent în luna noiembrie, 2019. 

 

O evocare a două genii artistice incontestabile ale secolului al XX-lea, Maurice Béjart şi Eugen 

Ionesco, va avea loc la Maison Béjart, pe 29 ianuarie 2020 în prezenţa lui Matei Vişniec şi a lui 

Răzvan Mazilu (Ionesco & Béjart). 
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Evoluția artei românești de la mijlocul sec. XIX până în zilele noastre va fi urmărită prin 

expoziţia “Perspectives” (2.10.2019-12.01.2020), un proiect despre conceptul de identitate în 

arta românească sau despre cum a fost formată identitatea românească în contextul socio-

politic, curatoriat de Wim Waelput, în colaborare cu Igor Mocanu. 

 

Expoziţia „La începuturile istoriei. Civilizații timpurii (preistorice) între Carpați și Dunărea de 

Jos” va fi organizată la Muzeul Grand Curtius din Liège. Muzeul este unul dintre cele mai vechi 

din Belgia, cu colecții care acoperă întreaga evoluție a locuirii din această regiune, din 

paleolitic până în secolul al XX-lea. Expoziției noastre i-a fost rezervat unul din spațiile cele 

mai prestigioase, o veche reședință burgheză din secolul al XVII-lea. 

 

Presedintele Klaus Iohannis participă aztăzi la deschiderea oficială a Festivalului Internațional 

de Artă Europalia, la Palatul de Arte Frumoase BOZAR în  Bruxelles. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII DIN COVENTRY VOR AVEA SUSȚINERE DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR, ÎN 

PĂSTRAREA IDENTITĂȚII, PRIN ASIGURAREA DE CĂRȚI ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA 

BIBLIOTECA DIN ORAȘ 

http://www.mprp.gov.ro/web/romanii-din-coventry-vor-avea-sustinere-din-partea-autoritatilor-in-pastrarea-

identitatii-prin-asigurarea-de-carti-in-limba-romana-la-biblioteca-din-oras/ 

 

Cei aproximativ 28.000 de români stabiliți în zona West Midlands din Marea Britanie au nevoie 

de o cât mai bună informare despre drepturile lor, despre votul în străinătate și proiectele prin 

care sunt încurajați să revină acasă. 

 

Astfel, comunitățile românești din Birmingham și Coventry au fost a doua oprire din vizita pe 

care ministrul Natalia-Elena Intotero o face zilele acestea în Regatul Unit. 

 

În oraşul Birmingham sunt aproximativ 15.000 de români, iar cei mai mulți lucrează în 

construcții. Despre ei, ministrul pentru românii de pretutindeni a stat de vorbă cu Lordul Primar 

al orașului Birmingham, Mohammed Azim, și cu Austin Rodriguez, responsabil cu relațiile cu 

comunitățile. 

 

Natalia-Elena Intotero i-a mulțumit primarului pentru că le este un sprijin real românilor care 

trăiesc, muncesc și studiază în această zonă multiculturală. Sunt familii tinere, cu copii, care 

au nevoie de sprijin, în special în educație. De aceea, a spus Natalia-Elena Intotero, este 

important ca instituțiile din România și cele locale, din Marea Britanie, să fie aproape de ei 

pentru ca cei mici să aibă parte și de educație în limba engleză, și în limba maternă. De altfel, 

primarul a avut numai cuvinte de laudă pentru comunitatea românească din Birmingham, care 

este extrem de importantă și ajută la dezvoltarea locală, și a propus organizarea unui amplu 

eveniment cultural care să aducă împreună toate comunitățile locale, indiferent de origine și 

religie. 

 

Natalia-Elena Intotero a apreciat în mod deosebit inițiativele Primăriei și a cerut sprijin pentru 

http://www.mprp.gov.ro/web/romanii-din-coventry-vor-avea-sustinere-din-partea-autoritatilor-in-pastrarea-identitatii-prin-asigurarea-de-carti-in-limba-romana-la-biblioteca-din-oras/
http://www.mprp.gov.ro/web/romanii-din-coventry-vor-avea-sustinere-din-partea-autoritatilor-in-pastrarea-identitatii-prin-asigurarea-de-carti-in-limba-romana-la-biblioteca-din-oras/


 

                  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, 

 

9 

organizarea cât mai bună a alegerilor prezidențiale din noiembrie, pentru ca românii să poată 

vota în număr cât mai mare. 

 

Coventry, localitate unde trăiesc aproximativ 10.000 de români, a fost următoarea oprire. 

Românii de aici formează o comunitate foarte bine integrată și, în discuțiile cu Consilierul 

George Duggins, Liderul Consiliului Local Coventry, Natalia-Elena Intotero a propus câteva 

proiecte comune pentru a le fi alături conaționalilor noștri. 

 

Astfel, românii vor avea o zonă de carte românească în biblioteca din Coventry, cărți care vor 

fi oferite de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). O altă propunere concretă a fost 

organizarea Zilei Culturii în Coventry pe 15 ianuarie, la care să participe deopotrivă români, 

englezi și reprezentanți ai altor comunități din localitate. Combaterea traficului de persoane, 

informarea despre drepturile și obligațiile cetățenilor români și despre Brexit au fost alte teme 

de interes unde Consiliul Local s-a oferit să sprijine MRP pentru o cât mai bună informare a 

comunității românești din Coventry. 

 

Ministrul a vizitat apoi un proiect local adresat comunității rrome, prin care familiile primesc 

sprijin pentru ca cei mici să meargă la școală și să învețe limba engleză, pentru a se integra 

cât mai bine în societate. 

 

Ziua s-a încheiat cu un dialog deschis și constructiv cu românii din West Midlands. Natalia-

Elena Intotero le-a vorbit despre proiectele și finanțările MRP, despre campania „Informare 

acasă! Siguranță în lume!” și i-a încurajat să ceară cărți în limba română, suporturi de curs și 

costume populare, amintind că societatea multiculturală în care s-au stabilit este extrem de 

deschisă față de tradițiile și identitatea națională a fiecăruia dintre noi. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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TALENTUL TINERILOR ROMÂNI ARE ECOU ȘI PESTE GRANIȚĂ, ÎN MAREA BRITANIE 

http://www.mprp.gov.ro/web/talentul-tinerilor-romani-are-ecou-si-peste-granita-in-marea-britanie/ 

 

Sportul formează caractere, aduce oamenii împreună și rămâne unul dintre cei mai cunoscuți 

și apreciați ambasadori ai României în lume. Vizita la românii din Marea Britanie nu putea 

ocoli, așdar, o întâlnire cu românii inimoși care își pun pregătirea și talentul în slujba celei mai 

importante resurse a viitorului: copiii. 

 

Ministrul Natalia-Elena Intotero i-a cunoscut sâmbătă, 28 septembrie, pe micii fotbaliști care se 

pregătesc la Asociația Eagle Football Academy, fondată de fostul jucător Gabi Dumitru, atent 

coordonați de antrenori și mentori cu experiență. 

 

Cu zâmbetul pe buze și cu o mare dorință de a își demonstra valoarea, copiii i-au vorbit despre 

dorința de a deveni jucători în naționala de fotbal a României și de a se mândri că joacă în 

echipamentul tricolor. Natalia-Elena Intotero i-a  îndemnat să nu uite niciodată că sunt români 

și i-a felicitat pentru că prin sport reușesc să se dezvolte armonios și să creeze legături atât cu 

alți copii români, cât și cu cei de alte naționalități, arătând rolul extraordinar al sportului ca 

mijloc de integrare. 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni i-a felicitat și pe membrii echipei care lucrează cu micii 

fotbaliști, o echipă grozavă, formată din oameni entuziaști, extrem de bine pregătiți, care au 

dorit să se implice în viața comunității românești și să își pună experiența în slujba acesteia. 

 

Ziua s-a încheiat cu un dialog aplicat cu reprezentanții conaționalilor din Londra, o comunitate 

extrem de dinamică și activă ce numără peste 190.000 de persoane. Întâlnirea de la Institutul 

Cultural Român a generat discuții pe teme de mare interes pe românii din Marea Britanie: 

votul, fondurile nerambursabile oferite de MRP, provocările cu care se confruntă societatea 

civilă românească din capitala Regatului Unit. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/talentul-tinerilor-romani-are-ecou-si-peste-granita-in-marea-britanie/
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Natalia-Elena Intotero a spus că românii din Marea Britanie sunt un exemplu pentru românii de 

pretutindeni, fiind cea mai numeroasă comunitate care s-a înscris pe platforma vostrainatate.ro 

pentru alegerile prezidențiale din această toamnă, și i-a felicitat pentru implicare. 

 

Tocmai pentru că implicarea este cheia într-o societate-mozaic precum cea din Regatul Unit, 

ministrul le-a spus românilor că este foarte important să formeze cât mai multe asociații, să fie 

reprezentativi, să fie uniți și, prin proiecte comune, cu finanțare inclusiv din partea MRP, să 

aducă românii și România în prim-planul societății în care trăiesc. La rândul lor, cei din mediul 

asociativ au propus organizarea de evenimente culturale și au cerut spriin pentru studenții 

români din Marea Britanie. 

 

Școlile în limba română reprezintă una dintre dorințele cele mai mari ale românilor din afara 

granițelor, iar la încheierea vizitei în Marea Britanie, ministrul Natalia Intotero a vizitat Şcoala 

Românească „Sfinţii Brâncoveni”, unde se derulează proiectul „Hai la școală!”, finanțat de 

MRP, care are ca obiective principale păstrarea și exprimarea identității culturale a copiilor 

români. S-a discutat cu reprezentații asociației despre dezvoltarea proiectului printr-un spațiu 

în plus pentru cursuri și s-au primit solicitări pentru mai multe costume populare, iar Natalia-

Elena Intotero i-a asigurat pe inițiatorii proiectului de întreaga sa susținere. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ZI DE SFÂNTĂ SĂRBĂTOARE PENTRU BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

http://www.mprp.gov.ro/web/zi-de-sfanta-sarbatoare-pentru-biserica-ortodoxa-romana/ 

 

Viitorul unei națiuni nu poate exista fără credință, fără identitate națională și fără unitate. Astăzi 

au fost înălțate rugăciuni de mulțumire cu ocazia împlinirii a 12 ani de la întronizarea ca 

Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel. 

 

Ministrul Natalia-Elena Intotero  a luat parte, la Catedrala Patriarhală, la Slujba de Te Deum, în 

care Preafericitul  Părinte Patriarh Daniel le-a urat celor prezenți să primească de la 

Dumnezeu „bucuria rodirii”. Au mai participat membrii Sfântului Sinod, membrii Permanenţei 

Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu 

colaboratorii lor, reprezentanţi ai autorităților centrale şi locale, personalităţi ale vieţii publice și 

culturale româneşti. 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni i-a mulțumit Preafericitului Părinte Daniel pentru buna 

și inspirata păstorire a credincioșilor români de pretutindeni. Patru noi episcopii au luat ființă în 

diaspora în cei 12 ani de la întronizarea Preafericirii Sale, iar ministrul a spus că bisericile 

ortodoxe românești din străinătate reprezintă un liant cu România, o punte de spiritualitate, 

identitate și cultură. 

 

Biserica Ortodoxă Română va avea întotdeauna un rol deosebit de important în societatea 

românească, a mai spus ministrul. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/zi-de-sfanta-sarbatoare-pentru-biserica-ortodoxa-romana/
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AEP ÎNFIINȚEAZĂ PRIMELE SECȚII DE VOTARE ÎN STRĂINĂTATE PENTRU 

PREZIDENȚIALE 

https://www.timpromanesc.ro/aep-infiinteaza-primele-sectii-de-votare-in-strainatate-pentru-prezidentiale/ 

 

Autoritatea Electorală Permanentă va înființa vineri, printr-o hotărâre, primele 444 de secții de 

votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin Buică, a anunțat că primele 444 de 

secții de votare în străinătate din totalul de 838 vor fi înființate vineri, printr-o hotărâre a 

instituției. 

 

”Am primit primele 444 de secţii de votare ce se vor înfiinţa prin hotărâre a AEP, lucrare care 

se află deja în desfăşurare la departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii, astfel încât 

mâine (vineri – n.r.) să ne asigurăm că vom avea hotărârea AEP pentru primele 444 de secţii 

de votare dintr-un set de aproximativ 838 de secţii. Hotărârea AEP va fi comunicată MAE, 

publicată pe site-ul AEP, dar şi tuturor competitorilor electorali, cei care vor avea posibilitatea 

să desemneze reprezentanţi în secţiile de votare din străinătate, deoarece în Biroul 48 

străinătate nu sunt reprezentaţi toţi cei 14 competitori”, a declarat Constantin Buică, într-o 

conferință de presă, citat de Mediafax. 

 

Șeful AEP a mai spus că reprezentanții Ministerului de Externe i-au anunțat că din 28 

octombrie va începe o misiune de observare a alegerilor prezidenţiale de către Organizația 

pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). 

 

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, printre cele 444 de propuneri de secții transmise 

către AEP se numără: Australia și Noua Zeelandă (7 secții), Austria (17 secții), Belgia (23 

secții), Canada (9 secții), Cipru (6 secții), Danemarca (12 secții), Elveția (8 secții), Franța (8 

secții), Germania (84 secții), Italia (22 secții), Republica Moldova (36 secții), Norvegia (10 

secții), Olanda (22 secții), Marea Britanie (8 secții), Spania (37 secții), SUA (22 secții), Suedia 

https://www.timpromanesc.ro/aep-infiinteaza-primele-sectii-de-votare-in-strainatate-pentru-prezidentiale/
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(7 secții), Ungaria (6 secții)”. 

 

Termenul limită prevăzut de lege pentru transmiterea propunerilor de secții de votare în 

străinătate este 19 octombrie 2019, iar până la expirarea acestuia MAE preconizează că vor fi 

înființate peste 800 de secții de votare în străinătate. 

 

”În perioada următoare, MAE va transmite către AEP noi propuneri pentru înființarea de secții 

de votare în străinătate, sub rezerva identificării de către misiunile diplomatice și oficiile 

consulare ale României de spații adecvate și obținerea acordului statului de reședință sau a 

autorităților locale: Afganistan (2 secții), Franța (41 de secții), Grecia (11 secții), Irlanda (16 

secții), Italia (120 de secții), Luxemburg (3 secții), Malta (1 secție), Portugalia (9 secții), Marea 

Britanie (62), Spania (112 secții), Statele Unite ale Americii (7 secții)”, mai arată sursa citată. 

 

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale. 

 

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea tur pe 24 noiembrie. 

Conform unei hotărâri de guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al 

alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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IRLANDA – CODURI PORTOCALIU ȘI GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ȘI INUNDAȚII 

https://www.timpromanesc.ro/irlanda-coduri-portocaliu-si-galben-de-vant-puternic-si-inundatii/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

intenţionează să călătorească în Irlanda că Serviciul de Meteorologie  local a emis o 

atenționare de ploaie torențială și rafale de vânt puternic pentru regiunile Galway, Mayo, Clare, 

Cork, Kerry și Limerick. Vântul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu unele rafale de 100-

130 km/h, care pot fi mai severe în regiunile de coastă, iar în restul teritoriului Irlandei vântul va 

avea viteze medii de 50-65 km/h, cu intensificări pe alocuri de până la 100 km/h. Pe cale de 

consecință, vântul puternic și ploaia torențială vor conduce la inundații de coastă. Alerta este 

în vigoare pentru perioada 3 octombrie 2019, orele 18:00 – 4 octombrie 2019, ora 3:00. 

 

Mai multe informații pot fi regăsite pe site-ul Serviciului local de Meteorologie la adresa web: 

http://www.met.ie/nationalwarnings/default.asp#. 

 

Menționăm că, până în prezent, aeroportul Dublin nu a emis avertizări cu privire la posibile 

perturbări ale zborurilor. Cetățenii români care călătoresc înspre sau dinspre Irlanda pot 

verifica actualizările postate pe site-ul aeroportului, la adresa: 

https://www.dublinairport.com/latest-news. 

 

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

României la Dublin: +35316681150; +35316674318; +35316674325, 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. De asemenea, 

cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au 

la dispoziţie şi telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Irlanda: 

+353864684351. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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                  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 

SPECTACOLUL „REGINA MARIA, REGINA TUTUROR ROMÂNILOR“, PREZENTAT ÎN 

CADRUL „STUDIOULUI DE TEATRU ROMÂNO-AMERICAN" DE LA NEW YORK 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31503-2019-10-03-09-00-32.html 

 

Spectacolul „Regina Maria, Regina tuturor românilor", o montare plină de pasiune și 

ingeniozitate realizată și interpretată de Liana Ceterchi, va fi prezentat la New York, în 4 

octombrie, în cadrul unuia dintre noile programe permanente ale ICR New York, numit 

„Studioul de teatru româno-american"/"Romanian-American Studio Theater". 

 

Piesa, pe un text de Liana Ceterchi și Edith Negulici după jurnalele de război ale Reginei 

Maria, reface cu autenticitate și patos universul tragic al României în Primului Război Mondial, 

vorbind despre eroismul, voința de fier și iubirea necondiționată față de țara sa adoptivă a 

marii suverane. 

 

Reprezentanția de la New York face parte dintr-un amplu turneu american care mai include 

orașele Philadelphia, Boston, Manchester și Cleveland. 

 

Spectacolul este produs de Asociația „IF.../DACĂ pentru femei", proiecțiile video și luminile 

aparțin lui Leondard Băcică și Ana Turoș, iar muzica este compusă de Elena Albu. 

 

 

 

 

 

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

 

În data de 01 octombrie 2019, în cadrul şedinţei comune a Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara ţării din Senatul României cu Comisia pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării din Camera Deputaților, a fost dezbătut L525/2019 - Proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2019. 

 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte 

aviz favorabil. 


