
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 

1 - 10 februarie 
2017 COMISIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

1 

CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI ISTORICE 

1. Ediţia a XI-a a Concursului Literar ”Mihai Eminescu”- Plăiuţ (Ucraina) 

2. ”Caravana limbii române”  în sudul Republicii Moldova – la final 

3. Societatea ,,Golgota” a comemorat martirajul românilor de la Lunca şi Fântâna Albă 

4. Donaţii pentru volohii din Poroşcovo 

5. Demersul Asociaţiei RIS a stopat desființarea Cancelariei Locale din Grebenaț 

6. Fiecare a doua gradiniţă din Republica Moldova a fost renovată cu prijinul financiar al 
României 
 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 7. Teatru românesc la Vault Festival 2017 din Londra 

 8. Românul ajuns primar în Spania lucrează fără salariu 

9. Comunitatea românească din Galway a sărbătorit hramul celei mai vechi biserici medievale 

din Irlanda 

 

III. ACTUALITATE  

10. Diaspora protestează trup şi suflet alaturi de România. Imagini impresionante din India 

până în Tenerife 

11. Parlamentarii britanici au votat. Românii din UK, în pericol să fie trimiși acasă după Brexit 

12. Theresa May recunoaşte contribuția românilor din marea britanie: „Fără ei, țara ar fi mai 

săracă” 

 

IV. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 

13.  Cum se obţine prima carte de identitate în afara granițelor? 

14.  Taxa de drum în Bulgaria se achită, de la 1 februarie, doar în unităţile speciale din vămi 

15. Demisii în conducerea Consiliului Diasporei, se cere desfiinţarea şi alegerea unui nou 

congres 
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16.  Parlament: Bugetele Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, adoptate 

17. Precizări MAE referitoare la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină 

cvasitotalitatea taxelor consulare 

18. Bugetul anti-diaspora: nu sunt bani pentru liceul românesc din Roma. Senatorul Badea: 
«Nu mă las» 

19. Lista noilor prețuri pentru serviciile oferite de consulatele româneşti după eliminarea 

taxelor consulare de la 1 februarie 2017 

V. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html
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EDIŢIA A XI-A A CONCURSULUI LITERAR ”MIHAI EMINESCU”- PLĂIUŢ (UCRAINA) 

http://www.timpromanesc.ro/editia-a-xi-a-a-concursului-literar-mihai-eminescu-plaiut-ucraina-2017 

 

În satul Plăiuţ din Ucraina, ce aparţine comunei Apşiţa (Vodiţa), a avut loc ediția a XI-a 

Concursului literar ”Mihai Eminescu”- la care au participat elevi-reprezentanți ai școlilor 

românești din dreapta Tisei și un grup de la Școala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” 

Sighetu-Marmației. 

 

Inițiatorul și organizatorul acestei forme de omagiere a poetului Mihai Eminescu este Uniunea 

Regională “Dacia” din Transcarpatia, președinte dr. Ion M. Botos. La eveniment au fost 

prezenți, ca la fiecare ediție, reprezentanți ai unor instituții administrative și culturale din 

Sighetu Marmației, Oradea, Baia Mare și Negrești-Oaș. 

 

Din juriul concursului au făcut parte prof.univ.dr. Delia Suiogan (Universitatea de Nord Baia 

Mare), prof. dr. Ioan Dorel Todea (Centrul Cultural Sighet) prof.dr. Natalia Lazăr (managerul 

Casei de Cultură Negrești) și Tiberiu Moraru (președintele Asociatiei culturale ”Morăriţa” din 

Oradea) alături de care a fost Consulul României la Slatina-Ucraina, dl.Gabriel Nicola. 

După cuvântul de salut al gazdelor și al oaspeților, pe scena concursului au urcat un număr 

mare de copii și elevi care au recitat în limbă românească, versuri dedicate lui Mihai Eminescu 

și poezii poetului național. 

 

Centrul Cultural Sighetu Marmației a acordat prin managerul Spiridon Pralea, premii în valoare 

de 500 de lei și a donat cărți și zeci de exemplare din publicația locală „Foaie literară” a 

cenclului literar. 

 

S-a ajuns greu în satul Plăiuț, din drumului în condiții de iarnă, dar primirea făcută de gaze 

(directorul Dan Nuțu și profesorii Școlii din localitate), atmosfera plină de bucurie a întâlnirii au 

http://www.timpromanesc.ro/editia-a-xi-a-a-concursului-literar-mihai-eminescu-plaiut-ucraina-2017
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făcut și din această ediției o sărbătoare a poeziei, a prieteniei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă:timpromânesc.ro 
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”CARAVANA LIMBII ROMÂNE” ÎN SUDUL REPUBLICII MOLDOVA – LA FINAL 

http://www.timpromanesc.ro/editia-a-xi-a-a-concursului-literar-mihai-eminescu-plaiut-ucraina-2017 

 

În perioada 30 ianuarie – 3 februarie 2017, Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, aflat în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat cea de-

a doua ediție a proiectului ”Caravana limbii române în Sudul Basarabiei”.Programul a cuprins 

un turneu al Teatrului Muzical – Dramatic ”Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Cahul cu 

spectacolele de teatru pentru copii ”Nunta lui Tândală”, ”Un  suflet pentru o păpușă” și 

”Cartierul Latin”. Caravana a ajuns în raionul Leova (satul Sarata Nouă, satul Cazangic), 

raionul Taraclia (Taraclia, satul Aluatu), raionul Cantemir (satul Haragîș, satul Lărguța), raionul 

Cahul (satul Pelinei, satul Ursoaia), raionul Cimișlia (Cimișlia, satul Hîrtop). 

Actorii Teatrului din Cahul au susținut opt spectacole în patru zile de turneu în Sudul Republicii 

Moldova la care au participat peste 1.500 de copii și cadre didactice din localitățile mai 

sus menționate. 

Spectacolele s-au desfășurat în școli sau case de cultură, pe scenă sau în spații 

neconvenționale, în localități rurale în care accesul este de multe ori anevoios. 

Teatrul reprezintă instrumentul cel mai atractiv pentru copii, care astfel participă mai intens şi 

intră în contact direct cu limba română, fără vreun efort deosebit, descătuşându-le imaginaţia 

şi energia. 

Proiectul a fost dedicat atât cadrelor didactice, cât şi copiilor şi a avut drept scop promovarea 

şi însușirea limbii române într-o manieră prietenoasă şi accesibilă, prin joc și artă teatrală. 

Evenimentele au fost organizate cu sprijinul Consulatului General al României la Cahul. 

 

 

 

 

 

 

Sursă:timpromânesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/editia-a-xi-a-a-concursului-literar-mihai-eminescu-plaiut-ucraina-2017
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SOCIETATEA “GOLGOTA” A COMEMORAT MARTIRAJUL ROMÂNILOR DE LA LUNCA ŞI 

FÂNTÂNA ALBĂ 

http://www.timpromanesc.ro/societatea-golgota-a-comemorat-martirajul-romanilor-de-la-lunca-si-fantana-alba 

În data de 5 februarie Societatea “Golgota” a organizat conferința ”76 de ani de la masacrele 

românilor de la Lunca şi Fântâna Albă”, un moment în care sunt comemoraţi martirii români ce 

și-au câștigat dreptul la nemurire, demonstrând prin tributul lor de sânge ce înseamnă dorința 

de libertate și dragostea de ţară, scrie Zorile Bucovinei. 

Octavian Bivolaru, a prezentat succint conferinţele pe care le-a organizat în cadrul 

Societăţii, subliniind câteva aspect importante: “Am convocat conferința special cu două 

zile înainte, ca să nu coincidă cu pelerinajul la locul tragediei de la Lunca, așa cum s-a 

întâmplat anul trecut, când am fost învinuiți de unii că am făcut-o intenționat”. 

De asemenea, toate activităţile (mintinguri de doliu, parastasele, conferințele) sunt utile 

îndeosebi tinerii generații, deoarece lacunele din educație şi din instituțiile de învățământ în 

privința sentimentelor naționale și istoriei românilor din această regiune, reuşesc să fie 

completate de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Românești, condus de Iurie Levcic. 

Totodată, a devenit tradiție ca membri ai ansamblului ”Perla” să inaugureze manifestările 

”Golgotei”, cu rugăciunea ”Tatăl nostru”, iar cântările patriotice ale acestor copii crescuți în 

spirit național, redau învălmăşeala perioadei de tristă amintire. 

În cadrul conferinţei, istoricul, Dumitru Covalciuc și jurnalistul Vasile Carlașciuc au fost de 

comun acord că masacrele de  la Lunca și Fântâna Albă trebuie să fie un subiect de cercetare 

al istoricilor şi nu dezbătute de oameni fără pregătire ce se bazează pe vorbe neserioase și 

date neverificate. 

De asemenea, atât raportorii, cât și participanții la dialog, au abordat necesitatea editării unei 

http://www.timpromanesc.ro/societatea-golgota-a-comemorat-martirajul-romanilor-de-la-lunca-si-fantana-alba
http://www.zorilebucovinei.com/
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lucrări care să cuprindă mărturii, documente de arhivă, date concrete despre masacrele din 

1941. Drept că au apărut cele două volume, ”Durerea memoriei”, alcătuite de Octavian 

Bivolaru, este almanahul ”Țara Fagilor”, editat de Dumitru Covalciuc, publicăm materiale 

despre martirajul românesc în ”Zorile Bucovinei”, însă, după cum s-a observat la conferință, 

acestea-s doar frânturi din epopeea marilor dureri. 

Tot în cadrul conferinţei, consulul Edmond Neagoe, de la Consulatul General al României la 

Cernăuți,  a amintit câ cinstirea memoriei victimelor masacrelor din 1941 trebuie să aibă loc 

pretutindeni unde există suflet de român și că această rană rămâne deschisă. 

Redactorul-șef al”Zorilor Bucovinei” și președinte al Societății Jurnaliștilor Români 

Independenți, Nicolae Toma, a propus ca la Lunca, așa cum se procedează de 1 aprilie la 

Fântâna Albă, să se organizeze manifestări comemorative la o anumită dată, pe 6 sau 7 

februarie, dar nu la întâmplare, cui și cum îi convine, subliniind importanța de a avea în 

calendarul durerilor o zi pentru pomenirea martirilor măcelului de la Lunca. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromânesc.ro 
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DONAŢII PENTRU VOLOHII DIN POROŞCOVO 

http://www.timpromanesc.ro/donatii-pentru-volohii-din-poroscovo 

O mie de abecedare și cărți pentru preșcolari au ajuns sâmbătă, 4 februarie, în Ucraina  pentru 

a dona cu ajutorul  Instituției Prefectului – Județul Maramureș. 

Cărțile au fost oferite de maramureșeni și de alți români în cadrul unei acțiuni de colectă 

organizată toamna trecută de Instituția Prefectului și Centrul pentru Transformare Socială. 

Abecedarele și cărțile pentru preșcolari au fost oferite Bisericii Baptiste din Poroșcovo, mai 

exact pastorului Ioan Pătraș, care a organizat de-a lungul timpului mai multe  activităţi 

educative şi care cunoaste cel mai bine nevoile românilor din aceste zone. 

Prin grija unor oameni cu inițiativă, în cadrul acestei deplasări au fost donate volohilor din 

Poroșcovo nu doar cărți, ci și hrană și îmbrăcăminte. 

”Acesta e doar un prim pas pe care am reușit să-l facem. Sperăm că în continuare vom 

desfășura și alte proiecte de susținere a comunității volohe, cu ajutorul unor persoane sau 

organizații binevoitoare”, a declarat Adrian Dan Pop, directorul Cancelariei Prefectului 

Maramureș. 

De asemenea, în holul Palatului Administrativ au fost amplasate în luna octombrie 4 puncte de 

preluare şi depozitare a cărţilor donate. Pe parcursul unei luni de zile, au fost adunate mii de 

volume în limba română, de la manuale la cărți de povești, de la beletristică la cărți de 

specialitate. 

Totodată două ONG-uri din București și-au adus un aport consistent: Asociația Eurocentrica – 

peste 500 de volume donate și Asociația ”George Ogăraru” pentru cultură și sport – peste 

3.400 de cărți și manuale noi sau în stare foarte bună. 

Datorită ajutorului primit din partea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, numărul 

http://www.timpromanesc.ro/donatii-pentru-volohii-din-poroscovo
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manualelor donate a fost în creştere. Aşadar, o parte din aceste volume au ajuns în 

comunitățile românești din Apșa de Mijloc, Dobric și Plăiuț în cursul lunii decembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromânesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

10 

DEMERSUL ASOCIAŢIEI RIS A STOPAT DESFIINțAREA CANCELARIEI LOCALE DIN 

GREBENAŢ 

http://www.timpromanesc.ro/demersul-asociatiei-ris-a-stopat-desfiintarea-cancelariei-locale-din-grebenat 

 

Demersul Asociației ”Românii Independenți din Serbia” (RIS) pentru stoparea deciziei Adunării 

municipale Biserica Albă de a desfiinţa Cancelaria Locală în Grebenaț (unicul sat românesc în 

plasa Biserica Albă) şi-a atins scopul, într-un final, anunță asociația. 

Ministerul Administrației de Stat şi Autoguvernării Locale de la Belgrad a trimis o scrisoare 

preşedintelui Comunei Biserica Alba şi preşedintelui Adunarii Municipale Biserica Albă prin 

care solicită regândirea contraversatei decizii și găsirea unei soluții viabile pentru locuitorii 

aşezării Grebenaț, astfel încât să-și poată exercita toate drepturile. 

De asemenea, iniţiatorii demersului susţin că sunt RIS este singura organizaţie românească 

din Serbia care a reacționat şi a luat poziție fermă în apărarea drepturilor şi intereselor 

româneşti în localitatea Grebenaț. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromânesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/demersul-asociatiei-ris-a-stopat-desfiintarea-cancelariei-locale-din-grebenat
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FIECARE A DOUA GRADINIŢĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA A FOST RENOVATĂ CU 

PRIJINUL FINANCIAR AL ROMÂNIEI 

http://www.publika.md/fiecare-a-doua-gradinita-din-republica-moldova-a-fost-renovata-cu-sprijinul-financiar-al-

romaniei_2889911.html 

Granturile oferite de Guvernul României pentru renovarea grădinițelor din Republica Moldova 

este egal cu bugetul acordat de statul nostru în ultimii șapte ani pentru reparațiile cosmetice 

ale grădinițelor. 

Grădinița din satul Sireți, raionul Strășeni este una din cele 800 de instituții renovate din 

grantul oferit de către Guvernul României. Clădirea cu două etaje, renovată și mobilată  grație 

suportului financiar românesc, este acum locul în care învață și se joacă circa 150 de copii din 

localitate. Pe lângă faptul că au fost deschise mai multe grupe noi, au fost create și noi locuri 

de muncă. 

  

Viceprimarul satului Sireți, Leonid Boaghi, spune că nu ar fi reușit să renoveze grădinița fără 

banii oferiți de statul român. Astfel, din grantul de peste un milion opt sute de mii de lei a fost 

renovat etajul doi al grădiniței. 

  

Aceasta e cea de-a doua grădiniță din localitate, iar pentru că este renovată, cei mai mulți 

părinți vor să-și aducă anume aici copiii, susține viceprimarul satului Sireți. 

  

A fost construit și o anexă, prin care copii puteau să se ridice de la etajul întâi la etajul doi. Au 

fost deschise trei grupe noi, a fost finanță și dotarea cu mobilier, pătuțuri, mese, mobiliere 

pentru aceste trei grupe. 12 persoane au fost angajate. Toți tind spre grădinița numărul 2, că 

este renovată, că este nouă, a declarat Leonid Boaghi. 

  

Fiecare a doua grădinița din Republica Moldova a fost renovată cu sprijinul financiar al 

Guvernului României. 

  

http://www.publika.md/fiecare-a-doua-gradinita-din-republica-moldova-a-fost-renovata-cu-sprijinul-financiar-al-romaniei_2889911.html
http://www.publika.md/fiecare-a-doua-gradinita-din-republica-moldova-a-fost-renovata-cu-sprijinul-financiar-al-romaniei_2889911.html
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În multe dintre grădinițe nu s-a făcut renovări capitale de la deschiderea lor, din anii 80-90. 

Prin acest grant s-a reușit creșterea capacității de înrolarea a copiilor în grădinițe. Circa 200 de 

grupe noi au fost deschise.  

  

Până în prezent, 832 de grădinițe au fost renovate cu suportul financiar al Guvernului 

României, iar în perioada următoare vor fi renovate altele peste 80. Proiectele de renovare a 

grădinițelor este implementat de Fondului de Investiții Sociale citează Radio Chișinău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: publika.md 

http://radiochisinau.md/fiecare-a-doua-gradinita-din-republica-moldova-a-fost-renovata-cu-sprijinul-financiar-al-romaniei---45325.html
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TEATRU ROMÂNESC LA VAULT FESTIVAL 2017 DIN LONDRA 

http://www.diasporaro.com/teatru-romanesc-la-vault-festival-2017-din-londra/ 

 

Atelier Studio Theatre şi Institutul Cultural Român prezintă premiera britanică a capodoperei lui 

Matei Vişniec „Şi cu violoncelul ce facem?”, o satiră savuroasă și mereu actuală a 

autoritarismului, care atacă frontal intoleranța şi prostia. Spectacolul va fi prezentat în cadrul 

VAULT Festival 2017. Amuzantă şi neagră, această comedie suprarealistă, semnată de cel 

mai jucat dramaturg român în viață, este pusă în scenă de o echipă creativă formată, în cea 

mai mare parte, din artiști români stabiliți în Marea Britanie: regizorul Vasile Nedelcu, actorii 

Simona Armstrong, Mihai Arsene şi Tudor Smoleanu, violoncelistul Nick Allen şi coregrafa 

Mălina Andrei. Coloana sonoră originală, interpretată live, aparține lui Iancu Dumitrescu, unul 

dintre cei mai importanţi compozitori de avangardă din lume. 

 

„O furtună, o sală de aşteptare: omul cu ziarul, doamna cu voal şi bătrânul cu baston. 

Într-un colţ, omul cu violoncelul cântă neîncetat. La început, îl ascultă cu toţii 

apreciativ, dar repede, melodia repetitivă şi obsesivă începe să-i înnebunească. 

Încearcă, pe rând, să-l convingă să se oprească, cel puţin pentru câteva minute, 

pentru câteva secunde… Dar omul cu violoncelul nu vrea să cedeze, nu le răspunde. 

Continuă să cânte, din ce în ce mai amenințător, singur împotriva tuturor… Ceilalți vor 

fi nevoiţi să se organizeze împotriva acestei neaşteptate agresiuni muzicale…”  

 

Matei Vişniec 

 

 

 

 

Sursă: diasporaro.com 

 

http://www.diasporaro.com/teatru-romanesc-la-vault-festival-2017-din-londra/
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ROMÂNUL AJUNS PRIMAR ÎN SPANIA LUCREAZĂ FĂRĂ SALARIU 

http://www.gazetaromaneasca.com/romani-in-lume/romani-in-lume/spania/romanul-ajuns-primar-in-spania-

lucreaza-fara-salariu.html 

 

Aurel Truţă este primar într-o comună din Spania. Bărbatul în vârstă de 40 de ani conduce o 

comunitate mică, de doar 111 persoane, care locuiesc într-o comună din nordul ţării. Aurel 

Truţă a plecat din Alba Iulia în urmă cu aproape 17 ani pentru o viaţă mai bună, povestește 

ziarul Adevărul. 

Aurel Truţă a lucrat în agricultură, în restaurante şi în construcţii, înainte să candideze pe 

lista Partidului Popular spaniol la Primăria din Paramo de Boedo, o comună cu 111 de 

locuitori, din provincia Palencia, în zona montană din nordul Spaniei. 

Populaţia a crescut faţă de momentul când acesta a fost ales primar, în 2015, cu 13 locuitori. 

Comuna are o suprafaţă de 28 de kilometri pătraţi şi este amplasată la o altitudine de 864 de 

metri. 

Este din Alba Iulia, dar trăieşte de aproape 17 ani în Spania. După ce a locuit înBenidorm şi 

Alcalá de Henares, unde a înfiinţat un bar cu numele „Apulum” (denumirea romană a oraşului 

Alba Iulia), Aurel Truţă s-a stabilit în provincia Palencia, unde a cumpărat o casă în care 

trăieşte acum, împreună cu soţia lui şi cu fetiţa lor. 

Aici şi-a înfiinţat o firmă de construcţii cu care a realizat lucrări în toată regiunea. Astfel a 

devenit cunoscut printre locuitori şi a primit propunerea să candideze, în 2015, din partea 

Partidului Popular la funcţia de primar din comuna în care trăieşte. Paramo de Boedo include 

trei sate, iar Aurel Truţă spune că i-a plăcut de la început regiunea pentru că seamănă cu 

România. 

„Am realizat lucrări de construcţii în Cantabria şi de la început mi-a plăcut nordul Spaniei, 

pentru clima şi oamenii de aici. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge primar în Paramo de 

Boedo, dar am primit propunerea de a conduce lista PP-ului cu puţin timp înainte de 

prezentarea candidaturilor pentru alegerile locale”, spune Aurel Truţă. 

Primarul nu este remunerat pentru munca în administraţie şi nici nu mai poate participa cu 

firma sa la lucrări de construcţii finanţate din fonduri publice. Cu toate acestea, Aurel Truţă a 

http://www.gazetaromaneasca.com/romani-in-lume/romani-in-lume/spania/romanul-ajuns-primar-in-spania-lucreaza-fara-salariu.html
http://www.gazetaromaneasca.com/romani-in-lume/romani-in-lume/spania/romanul-ajuns-primar-in-spania-lucreaza-fara-salariu.html
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decis să se ocupe de administrarea comunei şi îşi alocă o zi sau două pe săptămână pentru a 

fi în primărie. 

„Am primit 53 de voturi din 81 şi majoritatea provin de la localnici. M-au votat spaniolii pentru 

că în comună nu locuiesc alţi români. Sunt înregistraţi câţiva români, dar în realitate, trăiesc în 

alte localităţi. Un român, coleg de-al meu, ar fi trebuit să voteze, dar printr-o eroare informatică 

nu a fost trecut în registrul electoral”, afirmă primarul comunei Paramo de Boedo. 

Pe vremea cât s-a aflat în România, primarul a fost membru al Partidului Ecologist. 

De când a fost ales primar, Aurel Truţă a demarat lucrări de reabilitare la reţeaua cu 

alimentare cu apă, modernizare a parcurilor pentru copii, precum şi la clădirile aflate în 

proprietatea primăriei. „Imaginea românilor din regiunea Palencia este mai bună acolo unde 

suntem cunoscuţi personal, dar existau şi aici prejudecăţi cu privire la compatrioţii noştri. Cu 

timpul însă, toată lumea a început să ne cunoască şi să vadă realitatea”, mai spune primarul 

român din Spania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromânească.com 
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN GALWAY A SĂRBĂTORIT HRAMUL CELEI MAI 

VECHI BISERICI MEDIEVALE DIN IRLANDA 

http://www.timpromanesc.ro/comunitatea-romaneasca-din-galway-a-sarbatorit-hramul-celei-mai-vechi-biserici-

medievale-din-irlanda 

 

În ziua cinstirii Sfintei Brighita de Kildare, parohia cu hramurile Sfântul Nicolae şi Sfânta 

Brighita de Kildare din Galway (Irlanda) și-a sărbătorit unul din ocrotitori, precizează părintele 

paroh Tudor Ghiță, citat de Basilica.ro. 

În ziua hramului, miercuri, 1 februarie 2017, Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele paroh. 

Biserica St. Nicholas, în care se oficiază slujbele Parohiei Sfântul Nicolae şi Sfânta Brighita de 

Kildare, este cea veche biserică medievală (fondată în 1320) din Irlanda. 

Comunitatea ortodoxă din Galway, majoritar  românească, este alcătuită din aproximativ 100 

de familii. Slujbele sunt oficiate în limbile română și engleză, la acestea participând și creștini 

ortodocși de alte naționalități precum:  irlandezi, georgieni, ruși, sârbi, greci. 

Galway este al patrulea oraș ca mărime din Irlanda și este cunoscut drept „inima culturală a 

țării”. Orașul este gazda a numeroase festivaluri, sărbători și evenimente din care nu lipsește 

muzica tradițională irlandeză. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/comunitatea-romaneasca-din-galway-a-sarbatorit-hramul-celei-mai-vechi-biserici-medievale-din-irlanda
http://www.timpromanesc.ro/comunitatea-romaneasca-din-galway-a-sarbatorit-hramul-celei-mai-vechi-biserici-medievale-din-irlanda
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Sursă: timpromânesc.ro 

DIASPORA PROTESTEAZA TRUP SI SUFLET ALĂTURI DE ROMANIA. IMAGINI 

IMPRESIONANTE DIN INDIA PANA IN TENERIFE 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/diaspora-trup-si-suflet-alaturi-de-romania-mii-de-oameni-au-iesit-in-

strada-video-galerie-foto-1452682 

 

Romanii din diaspora au aratat inca o data, duminica, ca sunt alaturi cu inima de tara natala. 

S-au strans in numar mare in multe orase ale lumii, pentru a-si arata solidaritatea fata de cei 

lasati acasa. 

Din Londra pana in Munchen, Amsterdam, Marsilia sau Tenerife, mii de oameni au iesit in 

strada cu pancarte, scandand timp de mai multe ore. 

La Marsilia, in Franta, s-a scandat "Hotii" si "Demisia", iar oamenii tineau in maini steagul 

Romaniei si pancarte pe care se putea citi: "PSD, ori plecati voi, ori venim si noi". 

 

"The day we give in is the day we die" (Ziua in care cedam e ziua in care murim) se putea citi 

pe o alta pancarta, randurile fiind scrise peste tricolor. 

 

Oamenii au protestat in număr mare si la Paris. 

  

 

 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/diaspora-trup-si-suflet-alaturi-de-romania-mii-de-oameni-au-iesit-in-strada-video-galerie-foto-1452682
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/diaspora-trup-si-suflet-alaturi-de-romania-mii-de-oameni-au-iesit-in-strada-video-galerie-foto-1452682
http://www.ziare.com/psd/
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2.000 de oameni au scandat si au fluturat steagul Romaniei nu departe de Turnul Eiffel. 

 

 

S-a iesit in strada si la Edinburgh, in Scotia, Regatul Unit al Marii Britanii. 

"Romania, nu uita, diaspora-i de partea ta!" - au strigat romanii de aici, veniti inclusiv cu copii, 

unii dintre ei in carucior. 

Romanii care au protest la Solihull, in Anglia, nu au uitat de victimele de la Colectiv. 

"Si romanii adunati la consulatul din Bonn au avut un mesaj de transmis lui Dragnea & Co", e 

comentariul alaturat fotografiilor de la protestul din Bonn de catre o romanca. 
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"Tara nu mai vrea coruptie si hotie/Tara vrea dezvoltare si prosperitate", se putea citi pe o 

pancarta afisata de un tanar de culoare, protestatar in Bonn. 

 

Foto: Facebook/Ionut Bunea 

Cei care nu au ajuns in Bonn au protestat pe unde au putut, chiar fara a li se alatura cineva. 
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Foto: Cristina Remes/Nu Legii Gratierii si NU Dezincriminarilor - #vavedem Hotilor! 

S-a iesit in strada si la Frankfurt. Romanii din Germania nu au uitat nicio clipa de tara lor, de 

cei lasati in urma acasa. 

Romanii au protestat si in fata portii Brandenburg. S-a cerut justitie corecta si incetarea 

presiunilor politice asupra justitiei. 

Hamburg e un alt loc din Germania unde s-a protestat. 

250 de romani au protestat si la Munchen, conform estimarilor politiei. 

Circa 200 de romani au iesit in strada si in Aarhus, Danemarca. Intr-o atmosfera animata, s-a 

cantat imnul romaniei si s-a scandat "DNA sa vina sa va ia". 

 

Foto: Facebook/Alexandru Cioanca 

Nici romanii din Amsterdam nu s-au lasat mai prejos. S-a cantat, s-au fluturat steaguri, s-a 

scandat si s-a batut din palme. Ca peste tot, atmosfera a fost una animata, protestul 

decurgand fara vreun incident. 

Un roman a protestat singur tocmai in Bangalore, India. Acesta marturiseste pe Facebook ca 

le explica mandru indienilor ca in Romania exista DNA si ca lupta cu coruptia merita 

continuata. 
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Foto: Facebook/Gabriel Kreindler 

Un grup de romani a protestat si in Tenerife, aratandu-se "uniti in cuget" cu cei din Romania. 

 

In România, numarul protestatarilor a fost de ordinul sutelor de mii. Iata pulsul evenimentelor 

din Piata Victoriei si din tara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/stiri/proteste/live-ziua-celui-mai-mare-protest-studentii-din-cluj-au-ajuns-in-fata-guvernului-1452629
http://www.ziare.com/stiri/proteste/live-ziua-celui-mai-mare-protest-studentii-din-cluj-au-ajuns-in-fata-guvernului-1452629
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PARLAMENTARII BRITANICI AU VOTAT. ROMÂNII DIN UK, ÎN PERICOL SĂ FIE TRIMIŞI 

ACASĂ DUPĂ BREXIT 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/parlamentarii-britanici-au-votat-romanii-din-uk-pericol-sa-fie-trimisi-

acasa-dupa-brexit/ 

Deputații britanici au votata împotriva garantării dreptului cetățenilor UE din Marea Britanie, 

înainte ca premierul Theresa May să declanșeze articolul 50 din Tratatul de la Lisabona pentru 

ieșirea din UE. 

Cu 332 de voturi pentru și 290 împotrivă, adică o majoritate de doar 42 de parlamentari, 

conservatorii au respins amendamentul parlamentarului laburist Harriet Harman la Legea 

Brexit, prin care se garanta dreptul de a rămâne în Marea Britanie a cetățenilor UE care 

veniseră înainte de 23 iunie 2016, data referendumului. 

 

 

The Independent publică lista celor care au votat împotriva drepturilorcetățenilor europeni în 

Marea Britanie după Brexit. 
 

 

Sursă: ziarulromânesc.net 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/parlamentarii-britanici-au-votat-romanii-din-uk-pericol-sa-fie-trimisi-acasa-dupa-brexit/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/parlamentarii-britanici-au-votat-romanii-din-uk-pericol-sa-fie-trimisi-acasa-dupa-brexit/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-bill-full-list-mps-voted-against-guaranteeing-eu-citizens-rights-article-50-a7570421.html?cmpid=facebook-post
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THERESA MAY RECUNOAŞTE CONTRIBUȚIA ROMÂNILOR DIN MAREA BRITANIE: 

„FĂRĂ EI, ȚARA AR FI MAI SĂRACĂ” 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/theresa-may-recunoaste-contributia-romanilor-din-marea-britanie-fara-ei-

tara-ar-fi-mai-saraca/ 

 

Cu toate că a anunțat un Brexit dur, premierul britanic Theresa May a anunțat în plenul 

Parlamentului britanic că va obține un acord cu privire la drepturile cetățenilor europeni care 

locuiesc în Marea Britanie. 

Ea a spus Regatul Unit ar fi „mai sărac”, iar serviciile publice ar fi „mai slabe” fără contribuția 

lucrătorilor europeni. Theresa May a mai spus că garantarea drepturilorlucrătorilor din UE va fi 

o „prioritate” în timpul negocierilor pentru ieșirea din Uniunea Europeană. 

 

 

Potrivit The Telegraph, May s-a arătat revoltată în Camera Comunelor de faptul că unii 

parlamentari „rebeli” vor să „mascheze” voința poporului  și cer modificarea legii Brexit. 

Ea a spus parlamentarilor că opinia liderilor UE din timpul summitului din Malta, de săptămâna 

trecută, este aceea că Marea Britanie și UE trebuie să ajungă la un acord care să se aplice în 

mod egal cetățenilor ambelor părți. 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/theresa-may-recunoaste-contributia-romanilor-din-marea-britanie-fara-ei-tara-ar-fi-mai-saraca/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/theresa-may-recunoaste-contributia-romanilor-din-marea-britanie-fara-ei-tara-ar-fi-mai-saraca/
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„Am speranța că va fi posibil să obținem un acord rapid cu privire la această chestiune, pentru 

a oferi oamenilor reasigurarea de care au nevoie”, a spus May. 

„Am spus și mai înainte, cetățenii UE care locuiesc în Marea Britanie au o contribuție vitală la 

economia și la societatea noastră și fără ei am fi mai săraci, iar serviciile publice ar fi mai 

slabe”, a continuat premierul britanic. 

Potrivit The Telegraph, guvernul speră să câștige la vot în parlament pentru a declanșa oficial 

ieșirea din UE, existând suspiciuni că mai mult de 10 parlamentari conservatori ar putea vota 

alături de opoziție amendamente la legea Brexit. 

Acestea includ protecție pentru cetățenii UE și un vot al parlamentului pe înțelegerea finală a 

Brexit, înainte ca aceasta să fie parafată. 

Legea se întoarce azi la Camera Comunelor pentru încă trei zile de dezbateri în comisii, scrie 

The Telegraph. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromânesc.net 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

25 

 

CUM SE OBŢINE PRIMA CARTE DE IDENTITATE ÎN AFARA GRANIȚELOR? 

http://www.timpromanesc.ro/cum-se-obtine-prima-carte-de-identitate-in-afara-granitelor 

 

 De curând, românii din străinătate beneficiază de servicii consulare în baza programărilor 

online, măsură venită să scurteze timpul de aşteptare şi de prelucrare a documentelor. Astfel, 

spre exemplu, cei care intenţionează să facă prima carte de identitate pentru copil, pot recurge 

la o metodă simplă şi rapidă pe baza unei cereri online: 

În primul rând, este nevoie să creaţi un cont cu numele copilului pe www.econsulat.ro, pentru 

ca mai apoi să intraţi în acest cont apăsând pe “Autentificare”, va apărea o opţiune denumită 

“Servicii Consulare” şi alegeți “Documente de Călătorie” selectând în continuare “Eliberarea 

primei cărţi de identitate la împlinirea a 14 ani”. 

Odată încheiat pasul întâi, este nevoie să citiţi cu atenţie toate informaţiile de pe pagină, 

pentru ca, ulterior să apăsaţi pe “Solicitaţi Serviciu”, opţiune urmată de completarea datelor 

copilului şi “Pasul Următor” pentru a trece mai departe. 

În continuare, trebuie să verificaţi la ce consulat merge cererea dumneavoastră şi să încărcaţi 

copiile documentelor cerute (fotografia poate fi făcută cu telefonul), iar  apoi să citiţi cu atenţie 

precizările de pe ultima pagină şi să selectaţi “Trimiteţi cererea”. 

În final, după ce consulatul va verifica dacă cererea este completă, urmează să faceţi o 

programare, tot on-line, a zilei şi orei dorite, de pe contul cu care v-aţi înregistrat. 

Nu uitaţi să luaţi documentele în original şi să mergeţi cu copilul la consulat la ora programată! 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/cum-se-obtine-prima-carte-de-identitate-in-afara-granitelor
http://www.econsulat.ro/
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TAXA DE DRUM ÎN BULGARIA SE ACHITĂ, DE LA 1 FEBRUARIE, DOAR ÎN UNITĂŢILE 

SPECIALE DIN VĂMI 

http://adevarul.ro/news/eveniment/taxa-drum-inbulgaria-achita-1-februarie-doar-unitatile-speciale-vami-

1_58934fd05ab6550cb80d3cf5/index.html 

 

Şoferii care intră în Bulgaria nu vor mai putea plăti taxa de drum decât la ghişeele special 

amenajate din incinta punctelor de trecere. Până în prezent, vinieta de drum se putea cumpăra 

de la benzinării. Măsura a intrat în vigoare la 1 februarie.  

Vestea bună este că va fi eliminată specula unor agenţi economici, care puneau ilegal adaos 

comercial la vânzarea vinietei. Partea proastă este că, odată trecuţi de vamă, şoferii nu mai au 

alternative la plata taxei de drum. 

 Ghişeele la care se achită taxa, din cadrul Agenţiei Vamale a Bulgariei, sunt amplasate în 

punctele de frontieră Vidin/Calafat, Ruse/Giurgiu, Silistra/Ostrov, Kardam/ NegruVodă şi Duran 

Kulak/Vama Veche, imediat după efectuarea controlului la intrarea pe teritoriul Bulgariei. Plata 

se va putea face în euro, leva, dar şi electronic, cu cardul bancar.  

„Autorităţile de frontieră bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact româno-bulgar, cu privire la faptul că, din 

data de 01.02.2017, au intrat în vigoare noi modificări la legea circulaţiei pe drumurile publice 

pe teritoriul statului vecin. Conform modificărilor legislative, conducătorii mijloacelor de 

transport care intră în Bulgaria îşi pot continua călătoria pe teritoriul statului vecin numai după 

ce efectuează plata taxei pentru drumuri, conform categoriei din care atovehiculul face parte, 

doar de la unitatea specială din cadrul Agenţiei Vamale a R.Bulgaria”, anunţă un comunicat 

dat  publciităţii joi de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.  

 

 

 

 

 

Sursă: adevărul.ro 

http://adevarul.ro/news/eveniment/taxa-drum-inbulgaria-achita-1-februarie-doar-unitatile-speciale-vami-1_58934fd05ab6550cb80d3cf5/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/taxa-drum-inbulgaria-achita-1-februarie-doar-unitatile-speciale-vami-1_58934fd05ab6550cb80d3cf5/index.html
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DEMISII ÎN CONDUCEREA CONSILIULUI DIASPOREI, SE CERE DESFIINŢAREA ŞI 

ALEGEREA UNUI NOU CONGRES 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/focus/diaspora/demisii-in-conducerea-consiliului-diasporei-se-cere-

desfiintarea-si-alegerea-unui-nou-congres.html 

 

Consiliul Românilor de Pretutindeni e în prag de desființare. Președintele Marius 

Livanu și Laura Hant, membru al consiliului, și-au anunțat astăzi demisia. 

Cele două demisii vin după denunțul prim vicepreședintelui Tommy Tomescu, care într-o 

scrisoare deschisă denunța o mulțime de nereguli în interiorul Consiliului. 

În demisiile celor doi este adusă din nou în discuție lipsa statutului, a unor regulamente de 

funcționare și nu în ultimul rând comportamentul execrabil al unor membri. 

Iată mai jos demisia Laurei Hant, din Austria, prima care a anunțat strângerea semnăturilor 

necesare pentru a participa la Congresul Românilor de Pretutindeni, care a avut loc în luna 

iunie 2016. 

Către Marius Livanu, 

Președintele Consiliului Românilor de Pretutindeni 

Stimate domnule președinte, 

Vă anunț decizia de a mă retrage din Congresul, respectiv Consiliul Românilor de Pretutindeni, 

două instituții unde am fost membru datorită semnăturilor a sute de oameni din comunitatea 

unde trăiesc și muncesc. 

Anul trecut, în luna iunie, am participat la prima întâlnire a Congresului Românilor de 

Pretutindeni, instituție care ar trebui să fie vocea diasporei în Parlamentul Românieiși să 

reprezinte interesele românilor din străinătate în raport cu instituțiile statului român și 

societatea românească.  

Întâlnirea s-a dovedit a fi o improvizaţie cu accente de ilegalitate, în privința nerespectării 

prevederilor imperative a legii 299/2007, anume punctul (3) de la art. 8: «Cu prilejul primei sale 

reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni îşi va desemna organele de conducere şi va 

elabora regulamentul de funcţionare.» 

Cunoașteți foarte bine această ilegalitate la care s-au făcut părtași acei membri care, după 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/focus/diaspora/demisii-in-conducerea-consiliului-diasporei-se-cere-desfiintarea-si-alegerea-unui-nou-congres.html
http://www.gazetaromaneasca.com/focus/focus/diaspora/demisii-in-conducerea-consiliului-diasporei-se-cere-desfiintarea-si-alegerea-unui-nou-congres.html
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plecarea delegaților, au format un grup de presiune în interiorul Consiliului Românilor de 

Pretutindeni și au redactat un fals statut și un fals regulament de funcționare, neaprobat de 

membrii Congresului sau de cei ai Consiliului, făcând declarații neautorizate în numele 

Congresului și făcând tot felul de presiuni pentru ca Parlamentul să recunoască funcționarea 

Congresului. Mai mult, au transformat această adunare, care se dorea reprezentativă pentru 

români într-un grup care se ocupă cu împroșcarea cu noroi a colegilor și a tuturor celor care nu 

sunt de acord cu ei. 

Am atras încă de la început public atenția asupra acestor nereguli și ilegalități, dar am devenit 

o țintă a celor care s-au autoinstalat și au monopolizat abuziv conducerea Consiliului. Nu au 

primit mandat să facă ceva în numele Consiliului, pentru simplu fapt că nu există un statut 

aprobat de membri. 

Am sperat în găsirea unor soluții legale pentru funcționare și civilizate pentru cooperare, 

adoptarea unui mecanism cadru pentru discutarea şi rezolvarea problemelor semnalate de 

românii din dispora, dar nu s-a întâmplat așa ceva. 

În ciuda tuturor apelurilor la discuţii deschise despre soluţii pentru realizarea unui cadru de 

lucru corect, eficient şi transparent, care să transforme Congresul şi Consiliul în instituții care 

să acţioneze în slujba tuturor românilor din dispora, am fost complet izolată, am fost atacată și 

jignită. 

Am dorit mereu ca activitatea Consiliului să fie publică, să nu existe înțelegeri ascuse, mai ales 

cu politica românească, în primul rând datorită faptului că am ajuns cu toții în acea poziție 

datorită semnăturilor de susținere obținute de la mii de oameni din comunitățile noastre. M-am 

trezit chiar de curând că suntem împinși să dăm declarații prin care să susținem un anumit 

curent politic, doar pe ideea că e la modă. 

Trebuie să subliniez că în calitate de președinte, ați fost absent până acum, girând cu tăcerea 

dvs. aceste acțiuni. 

În aceste condiţii, consider că nu mai pot reprezenta, în această pseudoinstituție a românilor 

din diaspora, în vreun fel interesele românilor din străinătate, care prin semnătură lor au girat 

prezenţa mea la Congres şi, respectiv, în Consiliu, şi am hotărâtsă mă retrag imediat şi 
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definitiv din această tristă mascaradă, care, deşi nu face nimic util pentru românii din 

străinătate, continuă să secomporte ca şi când ar fi reprezentantul legitim al disporei! 

Va rog să luaţi la cunoştinţă şi să ţineţi cont de demisia mea irevocabilă și solicit, cu această 

ocazie, din motivele expuse mai sus, demisia dumneavoastră și a tuturor membrilor din grupul 

restrâns din Consiliu care au transformat prima ediție a Congresului într-o farsă. 

Solicit public desființarea adunării din 2016 și organizarea în toamna anului 2017 a unui nou 

Congres. Solicit Comisiilor pentru românii de pretutindeni din Parlamentul României să 

deschidă o anchetă cu privire la respectarea de către organizatorii și participanții la Congresul 

din 2016 a legii 299/209 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromânească.com 
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PARLAMENT: BUGETELE MINISTERULUI PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL ŞI 

MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, ADOPTATE 

http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/07/parlament-bugetele-ministerului-pentru-relatia-cu-parlamentul-si-

ministerului-pentru-romanii-de-pretutindeni-adoptate-12-00-59 

 

Bugetele Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și Ministerului pentru Relația cu 

Parlamentul pentru anul în curs au fost adoptate, marți, de plenul reunit al Camerei Deputaților 

și Senatului. 

 

* Parlament: A început ședința plenului comun în care continuă dezbaterea bugetului de stat 

Bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a fost adoptat cu 176 de voturi 'pentru' și 

92 de voturi 'împotrivă', parlamentarii aprobând cu unanimitate un amendament care prevede 

alocarea sumei de 10.000 de lei pentru sprijinirea programelor culturale dedicate românilor 

aflați în afara granițelor țării. 

"Amendamentul meu este unul extrem de nevinovat și limitat ca și impact financiar, dar este un 

instrument extrem de util atunci când vorbim de ceea ce înseamnă soft power și, în condițiile 

în care nu ne putem compara cu alte state care își permit rețele de propagandă — vezi 

Federația Rusă (...), cred că democrația culturală este cel mai bun instrument pentru 

România. Vorbesc despre alocarea sumei de 10.000 de lei pentru sprijinirea programelor 

http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/07/parlament-bugetele-ministerului-pentru-relatia-cu-parlamentul-si-ministerului-pentru-romanii-de-pretutindeni-adoptate-12-00-59
http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/07/parlament-bugetele-ministerului-pentru-relatia-cu-parlamentul-si-ministerului-pentru-romanii-de-pretutindeni-adoptate-12-00-59
http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/07/parlament-a-inceput-sedinta-plenului-comun-in-care-continua-dezbaterea-bugetului-de-stat-10-26-44
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culturale dedicate românilor în afara granițelor țării, respectiv sprijinirea Turneului european al 

celor mai prestigioase orchestre din România", a susținut inițiatorul amendamentului, 

Constantin Codreanu (PMP), de la tribuna Parlamentului. 

Potrivit proiectului de buget, Ministerului pentru Românii de Pretutindeni i-a fost alocat pentru 

anul 2017 un buget de 19,2 milioane lei, în creștere cu 37,55% față de 2016. Cheltuielilor 

curente le revin 18,2 milioane lei, cheltuielilor de personal — 6 milioane lei, iar pentru Bunuri și 

servicii — 1,4 milioane lei. 

Pentru anul 2017, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul are alocat un buget de 7,32 

milioane lei. Obiectivul principal al instituției este creșterea gradului de implementare a 

tehnologiei IT&C pentru îmbunătățirea fluxurilor comunicaționale intra și interinstituționale. 

Bugetul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul a fost adoptat, în forma propusă de Guvern, 

cu 170 de voturi 'pentru' și 90 'împotrivă'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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PRECIZĂRI MAE REFERITOARE LA INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII NR. 1/2017, CARE ELIMINĂ 

CVASITOTALITATEA TAXELOR CONSULARE 

http://www.mae.ro/node/40237 

La data de 1 februarie 2017 va intra în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină 

cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile 

consulare ale României în străinătate. 

În consecință, începând cu data de 1 februarie 2017, cetățenii români din străinătate vor 

beneficia de prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor 

de stare civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări), eliberare a titlurilor de 

călătorie, acordare/redobândire a cetățeniei române, procurare de acte judiciare și 

extrajudiciare, verificare a valabilității permiselor de conducere, precum și a altor servicii 

consulare. 

La eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare, a fost eliminată taxa 

consulară aferentă, care constituia venit la bugetul de stat, cu mențiunea că de la solicitanți se 

va percepe în continuare, la fel ca la depunerea cererilor în țară, contravaloarea blanchetelor 

pașapoartelor (în cuantum de 59 euro pentru un pașaport simplu electronic, respectiv 20 euro 

pentru unul temporar), care reprezintă costul de producție al acestor documente de călătorie și 

care se virează către producători. 

La autentificarea actelor notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale 

din România, se va încasa doar tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor 

respective în registrele naționale notariale din țară (în cuantum de 3 euro), care se virează 

către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii 

Naționale a Notarilor Publici din România, taxa consulară aferentă fiind eliminată. 

Pentru a asigura aplicarea noilor prevederi legale în condiții de maximă eficiență și 

operativitate, în interesul cetățenilor români care apelează la serviciile consulare, MAE a 

întreprins o serie de demersuri vizând actualizarea procedurilor și instrumentelor de lucru 

http://www.mae.ro/node/40237
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specifice, gestionarea corespunzătoare a activității de preluare și procesare a cererilor de 

servicii consulare, precum și diseminarea informațiilor privind noul regim de taxare în rândul 

comunităților românești din străinătate. 

De asemenea, printr-un act normativ adoptat recent la nivelul Guvernului, a fost reglementată 

și finanțarea din alocații bugetare a unor activități care anterior erau suportate exclusiv din 

taxele de urgență accesorii taxelor consulare, precum asistența financiară în anumite cazuri 

umanitare și retribuirea personalului consular angajat pe plan local. 

Tot printr-o decizie recentă a Guvernului, schema de încadrare cu personal a serviciului 

exterior al MAE a fost suplimentată cu 50 de posturi consulare, în vederea optimizării 

capacității de procesare a serviciilor consulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mae.ro 
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BUGETUL ANTI-DIASPORA: NU SUNT BANI PENTRU LICEUL ROMÂNESC DIN ROMA. 
SENATORUL BADEA: «NU MĂ LAS» 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-

liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html 

Senatorul PNL Viorel Badea susține înființarea unui liceu românesc la Roma. Pentru asta e 

nevoie de 3 milioane de euro, bani pe care i-a cerut printr-un amendament în comisiile pentru 

buget. Badea a invocat și o înțelegere bipartit între Guvernul României și Guvernul republicii 

Italiene. 

Amendamentul a fost însă respins deși Badea indicase si sursele financiare, suma putând fi 

transferată de la Ministerul Agriculturii. ”Un liceu românesc în mijlocul celei mai numeroase 

comunități de români din emigrație va reprezenta o bază solidă pusă de statul român”, a scris 

senatorul în motivația depusă la parlament. După respingerea amendamentului senatorul ne-a 

declarat în exclusivitate că va face tot ce-i stă în putință să ducă la capăt proiectul. “Nu mă 

las!”. 

Alocarea sumei de 13.500.000 lei (circa 3 milioane de euro) pentru înființarea unui Liceu 

Românesc ”Mihai Eminescu”, la Roma, Italia. 

Motivația senatorului Viorel Badea în favoarea amendamentului este următoarea: ”Urmare a 

fenomenului accentuat de emigraţie din ultimii ani, statul român este nevoit să pună un accent 

deosebit în ceea ce priveşte păstrarea identităţii lingvistice în rândul tinerelor generaţii. 

Majoritatea românilor stabiliţi temporar sau definitiv în străinătate sunt bine integraţi în noua 

societate, constatându-se în acest sens o pierdere a legăturilor tinerelor generaţii cu ţara 

mamă, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea limbii materne. Un liceu românesc în mijlocul celei 

mai numeroase comunități de români din emigrație va reprezenta o bază solidă pusă de statul 

român în domeniul consolidării identitare a comunităţilor româneşti din diaspora. În acest 

moment, în Italia, sunt 4.000 de elevi înscriși la cursurile LCCR.”, a scris senatorul Badea. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 13.500 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/observator/prim-plan/bugetul-anti-diaspora-nu-sunt-bani-pentru-liceul-romanesc-din-roma-senatorul-badea-nu-ma-las.html
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3/22/ MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE/ Capitolul 5000/ Grupa 51/ 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 

”Am transmis o scrisoare către Ministerul Educaţiei să îmi pună la dispozițieMemorandumul de 

înţelegere bipartit între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene, vis-a-vis de 

înfiinţarea Liceului ”Dante Alighieri”. Nu mi-au aprobat niciun amendament la Parlament, deşi 

le-am spus că, în cazul liceului Mihai Eminescu, putem merge pe reciprocitate cu Liceul italian 

”Dante Alighieri” de la Bucureşti. Dar nu mă las...”, ne-a declarat senatorul. 

Nu știm deocamdată cât de interesată este însă comunitatea românească din regiunea Lazio 

despre acest proiect. Am stat de vorbă cu doi reprezentanți ai unor asociații românești: Gabriel 

Pîrjolea, fost consilier comunal și Adrian Niță, Alianța Românilor. 

Gabriel Pîrjolea, director artistic al ansamblului ”Dor Călător” din Roma, fost consilier comunal: 

”Părerea mea este că, în condiţiile actuale, cu siguranţă ar fi nevoie. Din mai multe motive: în 

primul rând ar da posibilitatea şi altora să între în contact cu ceea ce înseamnă învăţământul 

românesc; în al doilea rând, ar da mai multe şanse copiilor să studieze în limba română şi să 

le uşureze eventual reîntoarcerea în ţară. Nu în ultimul rând, pregătirea unei generaţii care 

fiind crescută în anumite valori a unei societăţi sănătoase poate ar putea constitui punctul de 

plecare spre o adevărată reformare şi a sistemului bolnav din România. Da, cu siguranţă ar fi 

nevoie.” 

Adrian Nicolae Niță, Alianța Românilor, Roma: ”Cred că nu ar dăuna nimănui, mai ales că 

România este încă un stat european. Aşa cum şi în România există şcoli sau universităţi 

provenite din alte state europene şi nu numai (vezi Gülen Turcia, Marea Britanie, America) şi 

văzând numărul mare de copii ce aparţin comunităţii româneşti care este în creştere, cred că 

da ar fi un pas înainte atât pentru România cât şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor la nivel de 

educaţie şi învăţământ. Sunt sigur că ar fi optat şi copii italieni sau alte naţionalităţi aflate în 

teritoriu.” 
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Toți cei care doresc să susțină proiectul sunt rugați să contacteze redacția noastră.Părerile lor 

vor fi publicate atât în ediția print, cât și pe site-ul Gazetei Românești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromânească.com 
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LISTA NOILOR PREŢURI PENTRU SERVICIILE OFERITE DE CONSULATELE 

ROMÂNEŞTI DUPĂ ELIMINAREA TAXELOR CONSULARE DE LA 1 FEBRUARIE 2017 

http://www.rotalianul.com/lista-noilor-preturi-pentru-serviciile-consulare-dupa-eliminarea-taxelor-consulare-de-la-

1-februarie-2017/ 

În urma numeroaselor cereri de informații cu privire la noile prețuri aplicate de Consulatele 

Românești din Italia pentru serviciile consulare, Ambasada României în Italia a publicat marți, 

7 februarie, 2017, pe pagina sa de Facebook, lista cu prețurile actualizate intrate în vigoare din 

data de 1 februarie, 2017. 

„Având în vedere interesul ridicat pentru modificările taxelor consulare, vă informăm că de la 

data de 01.02.2017 au fost eliminate majoritatea taxelor consulare.  

 

TOATE serviciile consulare sunt GRATUITE. 

EXCEPȚII DE INTERES: 

 

– Pașaportul – costă în prezent 59 de euro (costul blanchetei); 

– Pașaportul temporar – costă în prezent 20 de euro (costul blanchetei); 

– Autentificarea de înscrisuri cu incidență notarială în România – 3 euro (costul înregistrării în 

registrele de evidență specifică)” 

Iată și lista completă cu prețurile actualizate pentru serviciile oferite de Consulatele Românești 

din Italia. 

Eliberarea unui pașaport simplu electronic – 59 euro; 

Eliberarea unui pașaport simplu temporar – 20 euro; 

Autentificarea unui înscris cu incidență în activitatea notarială din România – 3 euro; 

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țară sau din străinătate – 0 euro; 

Verificarea autenticității unui permis de conducere românesc – 0 euro; 

Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al 

oficiilor consulare române din străinătate – 0 euro; 

Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consularul – 0 euro; 

http://www.rotalianul.com/lista-noilor-preturi-pentru-serviciile-consulare-dupa-eliminarea-taxelor-consulare-de-la-1-februarie-2017/
http://www.rotalianul.com/lista-noilor-preturi-pentru-serviciile-consulare-dupa-eliminarea-taxelor-consulare-de-la-1-februarie-2017/
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Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice 

sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 0 euro; 

Primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți – 0 euro; 

Redactarea, autentificarea și revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia – un 

exemplar / pentru fiecare exemplar în plus – 0 euro; 

Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 0 euro; 

Legalizarea traducerii efectuate – 0 euro; 

Legalizarea semnăturii traducătorului – 0 euro; 

Legalizarea  semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 0 euro; 

Eliberarea unui extras de stare civilă – 0 euro; 

Eliberarea dovezii de cetățenie – 0 euro; 

Eliberarea unui certificat de cutumă – 0 euro; 

Eliberarea unui titlu de călătorie – 0 euro; 

 

Prețurile pentru alte servicii consulare, mai puțin cerute de către cetățeni, cum ar fi „Verificarea 

unui act în activitatea notarială din România” sau servicii cu privire la acordarea/redobândirea 

cetățeniei române, pot fi găsite pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rotalianul.com 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

ÎN PERIOADA 2 FEBRUARIE – 9 FEBRUARIE 2017 

 

În data de 2 februarie 2017, membrii Comisiei au avizat favorabil următoarele puncte 

înscrise pe ordinea de zi: 

- COM (2016) 710 final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor privind 

Programul Comisiei Europene pentru anul 2017 – Oferind o Europă care protejează, 

capacitează şi apără; 

- L628/2016 - Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe 
calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale 
din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II, de către elevii şi 
studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România; 

- L650/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001. 

 

În data de 3 februarie 2017, în ședința comună a Comisiei românilor de pretutindeni din 

cadrul Senatului şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei 

Deputaţilor a fost avizat favorabil Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 - (anexa 

3/64) - bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, cu majoritate de voturi. 

Au fost depuse 4 amendamente de domnul senator Badea Viorel, președintele Comisiei 

românilor de pretutindeni: 

- “Se propune suplimentarea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni cu 

3500 mii lei pentru continuarea proiectelor Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru 

românii de pretutindeni”; 

- “Se propune alocarea sumei de 13.500 mii lei pentru înființarea unui Liceu 

Românesc ”Mihai Eminescu”, la Roma, Italia”; 

- “Se propune alocarea sumei de 22.500 mii lei pentru înființarea a 5 Centre 

Comunitare Românești pilot (conform Legii nr.86/2016), în Roma, Madrid, Londra, 

Ismail și Nürnberg”; 

- “Se propune alocarea sumei a 500 mii lei în vederea finanțării Catedralei-mausoleu 
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cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi „Toţi Sfinţii Români” din satul Cania, 

raionul Cantemir, Republica Moldova”. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai, secretarul Comisiei Românilor de pretutindeni a 

depus 3 amendamente: 

- “Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru finanțarea unei campanii de 

informare a cetățenilor cu probabilitate de emigrare”; 

- “Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru finanțarea unui studiu privind 

structura și nevoile comunităților românești din străinătate”; 

- “Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru finanțarea unei biblioteci cu 

funcție de centru social-cultural pentru românii din Roma”. 

Toate amendamentele depuse au fost respinse. 

În data de 8 februarie 2017 membrii Comisiei au analizat și dezbătut: 

1. LXIV/9/12.01.2017 - Scrisoarea transmisă de domnul Dorinel Stan, preşedintele 
Asociaţiei „Românii Independenţi din Serbia”; 

2. LXIV/11/25.01.2017 - Protocolul de colaborare al reprezentanţilor români ai 
asociaţiilor societăţilor civile, al societăţilor cultural artistice, organizaţii politice şi Protopopiatul 
Ortodox Român Dacia Ripensis; 

3. LXIV/12/26.01.2017 - Apelul reprezentanţilor Congresului Românilor din Serbia 
referitor la situaţia românilor din Valea Timocului, Serbia; 

4. LXIV/16/02.02.2017 - Solicitarea domnului Sergiu Răcilă, preşedinte executiv al 
Centrului pentru Integrare şi Dezvoltare Prut (CIDP) referitor la finanţarea de către 
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni a două proiecte culturale. 
 

 

 

 

 

 

 


