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„ZILELE CREANGĂ”, LA CHIŞINĂU 

http://www.timpromanesc.ro/zilele-creanga-la-chisinau 

Astăzi, 27 februarie, începând cu ora 9:00, la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla a avut loc 

deschiderea festivalului „Zilele Creangă”, ediţia a VII-a, inchinată aniversării a 180-a de la 

naşterea marelui clasic al literaturii române Ion Creangă, eveniment la care a fost prezentă şi 

Olga Creangă-Caia, strănepoata scriitorului, informează Ziarul de Gardă. 

Festivalul are loc în perioada 27 februarie – 4 martie 2017 la Chişinău, Iaşi, Târgu-Neamţ şi 

Pipirig. 

Astfel, evenimentul a început la Catedrala Naţională Română „Sfânta Teodora de la Sihla” din 

Chişinău cu pomenirea şi evocarea diaconului Ion Creangă, după care la Filiala Bibliotecii 

Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” (din incinta Teatrului „Licurici”) elevii liceelor „Gh. Asachi” 

şi „Dante Alighieri”, în parteneriat, au colaborat în cadrul unui moment literar-artistic cu 

genericul „Ion Creangă – expresia subtilei esenţe umane”. 

Ulterior, în aceeaşi bibliotecă, a avut loc Concursul povestitorilor „Hai mai bine despre copilărie 

să vorbim”, la care au participat elevi din clasele a III-IX-a, care au povestit întâmplări din 

copilăria lor sau din copilăria părinţilor, bunicilor lor. 

De asemenea, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” a fost organizată Gala laureaţilor Festivalului 

şcolar „Ion Creangă cu neamuri”. 

Pe 28 februarie, de la ora 10:00, programul va continua la Liceul de creativitate şi inventică 

„Prometeu-Prim”, unde vor fi prezentate expoziţia „Creangă şi lumea personajelor sale”, 

organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” şi un spectacol pregătit de elevii 

liceului. 

La ora 11:30, la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc o 

conferinţă ştiinţifică, consacrată omagierii a 180 de ani de la naşterea scriitorului Ion Creangă. 

Programul la Chişinău se va încheia la 12:30, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” cu masa rotundă „Ion Creangă – scriitorul tuturor vârstelor”. 

 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/zilele-creanga-la-chisinau
http://www.zdg.md/stiri/stiri-culturale/foto-deschiderea-festivalului-zilele-creanga
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„ Zilele Creangă” vor continua la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” până pe 5 

martie cu expoziţii, concursuri, spectacole şi alte activităţi creative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VEŞTI BUNE: ROMÂNII NU MAI DEPIND DE PROGRAMUL OPERATORILOR CÂND 

TRIMIT BANI INTERNAŢIONAL! 

http://ziarulromanesc.net/utile/informaii-utile/vesti-bune-romanii-nu-mai-depind-de-programul-operatorilor-cand-

trimit-bani-international/ 

Ai alergat vreodată să prinzi deschis la bancă sau la vreun ghişeu? Ţi-ai luat liber în pauza de 

masă să mergi să trimiţi bani acasă sau ai plecat mai devreme de la serviciu? 

Dacă atunci când vrei să trimiţi bani acasă sau internaţional depinzi de programul de lucru al 

funcţionarilor, trebuie să ştii că TransferGo  tocmai a lansat o nouă opţiune de transfer de 

bani prin care ai banii cu prioritate la destinaţie: a doua zi dimineaţa! Fără să mai alergi pe 

drumuri ca să-i trimiţi, fără să mai consumi din timpul pauzei de masă. 

Compania numeşte cea mai nouă opţiune de transfer de bani Expres şi garantează livrarea a 

doua zi lucrătoare de la 10 am, pentru rezervările efectuate între 17:30 şi 7 dimineaţa. 

 

TransferGo vine în ajutorul celor care lucrează în schimburi şi la ore neobişnuite sau a celor 

care nu pot să îşi ia o pauză pentru a face transferul. Opţiunea nouă oferă posibilitatea ca 

aceştia să trimită bani care ajung la destinaţie în ziua următoare, iar livrarea garantată înainte 

de ora 10 este perfectă pentru transferuri urgente. 

Livrarea expres este un mare plus faţă de opţiunile disponibile pe piaţă pentru cei plecaţi la 

muncă în străinătate care trimit bani deoarece permite ca transferurile să fie făcute în afara 

orelor de lucru ale băncilor şi furnizorilor obişnuiţi.  

Deşi au lansat transferul de bani în timp real de anul trecut,TransferGo  îşi continuă misiunea 

de a oferi muncitorilor migranţi şi mai multă flexibilitate pentru transferuri internaţionale de bani 

rapide, uşoare şi ieftine. 

http://ziarulromanesc.net/utile/informaii-utile/vesti-bune-romanii-nu-mai-depind-de-programul-operatorilor-cand-trimit-bani-international/
http://ziarulromanesc.net/utile/informaii-utile/vesti-bune-romanii-nu-mai-depind-de-programul-operatorilor-cand-trimit-bani-international/
http://www.transfergo.ro/
http://www.transfergo.ro/
http://www.transfergo.ro/
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“Vrem să oferim oamenilor care lucrează în străinătate posibilitatea de a trimite bani acasă şi 

internaţional în modul cel mai uşor pentru ei.” a spus Guste Sadaunykaite, managerul de 

Comunicare la TransferGo. “Toate serviciile noastre sunt mai avantajoase decât ale băncilor 

sau alte servicii cash. Anul trecut am introdus transferuri de bani aproape în timp real, care au 

fost întâmpinate cu o cerere mare. Această nouă opţiune va oferi clienţilor noştri mai multe 

alternative şi mai multă flexibilitate în privinţa momentului în care se primesc banii, iar în felul 

acesta le oferim chiar mai mult control asupra finanţelor lor şi a transferului. ” 

Opţiunea de livrare Expres este acum disponibilă pentru transferuri peste tot în Europa şi 

costă doar £2.99 indiferent de suma trimisă, iar cursul valutar este unul excelent. Pentru cei 

care nu sunt presaţi de timp, transferul standard este de doar 0.99 comision fix de 

transfer. 

TransferGo  este o companie FinTech cu sediul în Londra (Canary Wharf, Level39) fondată 

de către antreprenori la rândul lor plecaţi de acasă în străinătate, companie care a transformat 

vieţile a zeci de mii de imigranţi din Marea Britanie, oferind un serviciu de transfer de bani 

sigur, în timp real şi la preţuri foarte mici. În doar patru ani,TransferGo i-a ajutat pe aceştia să 

economisească peste 3 milioane de lire şi şi-a extins oferta de transfer internaţional de bani 

ieftin, rapid şi sigur în mai mult de 45 de ţări din întreaga lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://www.transfergo.ro/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

6 

 

VOR SĂ ÎI PRINDĂ BREXIT-UL ÎN MAREA BRITANIE. IMIGRAŢIA ROMÂNILOR ÎN 

REGATUL UNIT A CRESCUT PESTE AŞTEPTĂRI 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/vor-sa-ii-prinda-brexit-ul-in-marea-britanie-imigratia-romanilor-in-

regatul-unit-a-crescut-peste-asteptari/ 

 

Imigraţia din România şi Bulgaria în Marea Britanie a crescut la cel mai înalt nivel înregistrat 

vreodată, în lunile care au urmat referendumului pentru Brexit, potrivit Biroului Naţional de 

Statistică (ONS) citat de publicaţia The Independent. 

Astfel, imigraţia celor din cele două ţări aşa numite UE2 a crescut cu 19.000 de persoane, 

ajungând la 74.000, în perioada 2015-2016, ce cuprinde şi trei luni după referendumul din 23 

iunie 2016. 

Este cel mai mare val de imigraţie înregistrat vreodată din cele două ţări, titrează The 

Independent, acesta fiind efectul referendumului de anul trecut, potrivit ONS. 

 

În acelaşi timp migraţia netă, adică diferenţa dintre cei care au venit şi cei care au părăsit 

Marea Britanie, a scăzut cu 49.000 de persoane în aceeaşi perioadă, ajungând la 273.000 pe 

an. 

Creşterea imigraţiei din România şi Bulgaria a fost parţial compensată de scăderea 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/vor-sa-ii-prinda-brexit-ul-in-marea-britanie-imigratia-romanilor-in-regatul-unit-a-crescut-peste-asteptari/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/vor-sa-ii-prinda-brexit-ul-in-marea-britanie-imigratia-romanilor-in-regatul-unit-a-crescut-peste-asteptari/
https://www.ons.gov.uk/
https://www.ons.gov.uk/
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/immigration-brexit-uk-eu-up-down-stats-bulgaria-romania-record-high-referendum-a7594851.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/immigration-brexit-uk-eu-up-down-stats-bulgaria-romania-record-high-referendum-a7594851.html
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numărului de cetăţeni veniţi din ţările UE 8, precum Polonia, Letonia şi Lituania. 

Potrivit ONS, 65.000 de cetăţeni UE au venit anul trecut în Regatul Unit, în timp ce numărul 

cetăţenilor din ţări din afara UE s-a ridicat la 164.000 de persoane, iar 56.000 de britanici au 

ales să părăsească ţara. 

Un reprezentant al ONS a declarat că imigraţia în scădere înregistrată anul trecut, până în luna 

septembrie, nu este semnificativă statistic, însă s-au observat scăderi semnificative în rândul 

populaţiei venite din UE 8, Africa, America de Sud şi de Nord şi Oceania. 

De asemenea, mai arată ONS, există o scădere semnificativă a numărului de studenţi pe 

termen lung din afara Uniunii Europene, însă este prea devreme să se precizeze dacă aceasta 

reprezintă o tendinţă pe o perioadă mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://institutions.ukcisa.org.uk/Info-for-universities-colleges--schools/Policy-research--statistics/Research--statistics/International-students-in-UK-HE/
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CERERILE DE REZIDENŢĂ ÎN MAREA BRITANIE ALE CETĂŢENILOR UE, RESPINSE PE 

BANDĂ RULANTĂ 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cererile-de-rezidenta-marea-britanie-ale-cetatenilor-ue-respinse-

pe-banda-rulanta/ 

Cererile de rezidenţă ale cetăţenilor UE care vor să se stabilească definitiv în Marea Britanie 

au fost respinse într-un procent mult mai mare în lunile de după referendumul pentru Brexit. 

Astfel, scrie The Guardian, mai mult de un sfert din numărul europenilor care cer rezidenţă 

permanentă în Regatul Unit sunt refuzaţi. Asta ar însemna, prevede publicaţia citată mai sus, 

că în cazul în care cetăţenilor UE li s-ar cere să se înregistreze în Marea Britanie, 800.000 

dintre ei ar fi refuzaţi, potrivit procentajului menţionat. 

În ultimele două trimestre ale anului 2016, peste 12.800 de cetăţeni au avut cererile de 

rezidenţă permanentă refuzate, iar 5.500 dintre acestea au fost declarate nule, rata de 

respingere fiind de 28%, potrivit unei analize făcute de Partidul Liberal-Democrat. 

 

Pentru a se califica, cetăţenii Uniunii Europene au nevoie de cinci ani de rezidenţă 

continuă în Marea Britanie. 

În ziua în care premierul Theresa May va declanşa Articolul 50 din Tratatul de aderare la UE, 

cetăţenii Uniunii Europene nu vor mai avea dreptul automat de a rămâne în Marea 

Britanie, scrie The Guardian, decât în cazul în care guvernul le va garanta şederea, atât timp 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cererile-de-rezidenta-marea-britanie-ale-cetatenilor-ue-respinse-pe-banda-rulanta/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cererile-de-rezidenta-marea-britanie-ale-cetatenilor-ue-respinse-pe-banda-rulanta/
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/feb/27/rejections-eu-citizens-seeking-uk-residency
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cât cetăţenii Regatului Unit din Europa vor avea aceleaşi drepturi. 

Ministrul de Interne, Amber Rudd, a reafirmat că guvernul se angajează că va stopa 

„libertatea de mişcare aşa cum o ştim noi”, dar a spus că nu se aşteaptă ca imigraţia să 

scadă dramatic imediat după ce Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană. 

Săptămâna trecută, se mai arată în The Guardian, Biroul Naţional de Statistică a anunțat că 

numărul cererilor cetăţenilor europeni de prelucrare pentru documente de şedere pe termen 

lung în Regatul Unit s-a dublat. 

Acum, miniştrii iau în considerare ca, după Brexit, să se instituie o viză de muncă de cinci ani 

pentru cetăţenii europeni, care să le interzică a beneficia de ajutoare sociale pe această 

perioadă, potrivit Sunday Times. 

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că cererile cetăţenilor UE au fost 

refuzate din cauza unor erori sau taxe neplătite şi a spus că este greşit să se tragă concluzii 

cum că rata mare de respingere ar fi din cauza Brexit. 

„Cetăţenilor Spaţiului Economic European nu li se cere să aplice la Home Office pentru 

documentaţia care să le confirme statutul sau dreptul de a rămâne aici, iar aceste drepturi 

rămân neschimbate atât timp cât suntem membru al Uniunii Europene”, a declarat purtătorul 

de cuvânt. 

Rudd a menţionat, într-o emisiune TV, că se caută alternative pentru un sistem de imigraţie 

care să fie aplicat cetăţenilor UE. Ea a spus că se are în vedere inclusive introducerea unor 

permise de muncă pentru europeni. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://ziarulromanesc.net/uncategorized/sfarsitul-liberei-circulatii-in-marea-britanie-se-apropie-theresa-may-in-martie-preluam-controlul-granitelor/
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ZIUA MĂRŢIŞORULUI ŞI ZIUA FEMEII SĂRBĂTORITE LA MILANO: MUZICĂ, DANS ŞI 

MULTE SURPRIZE ORGANIZATE DE ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN ITALIA (ARI MILANO) 

http://www.gazetaromaneasca.com/integrare/asociatii/ziua-martisorului-si-ziua-femeii-sarbatorite-la-milano-muzica-dans-

si-multe-surprize-organizate-de-asociatia-romanilor-din-italia-ari-milano/ 

 

Asociaţia Românilor din Italia, cu sediul la Milano (ARI) invită comunitatea de români din 

Peninsulă şi pe toţi cei interesaţi să cunoască tradiţiile noastre la o seară deosebită dedicată 

Mărțişorului şi Zilei Femeii. 

Evenimentul va avea loc duminică 5 martie 2017, începând cu orele 16.00 la Restaurantul 

“Acasă la Români”, situat pe str. Vincenzo Monti, nr. 23 G, Pero (în apropierea staţiei de 

metrou Molino Dorino). 

Atmosfera va fi întreţinută de artişti români stabiliţi în Italia. Formaţia muzicală “Victoria 

Band” şi ansamblul de copii “Cununiţa” sunt doar câteva nume care vor urca pe scenă, oferind 

publicului poezii, cântece de primăvară şi şlagăre româneşti. 

Conform tradiţiei noastre, fiecare doamnă şi domnișoară va primi un minunat mărţişor, 

despre care încă de pe vremea dacilor se spunea că este aducător de noroc, fertilitate şi 

frumuseţe. În acest mod, ne dorim să aducem bucurie şi zâmbetul pe buze româncelor noastre 

care muncesc din greu în casele şi firmele italienilor. Ştim că există români stabiliţi în Italia 

care n-au avut ocazia să primească un mărţişor de când au plecat de acasă. 

La finalul evenimentului va avea loc o degustare de prăjituri şi produse tradiţionale. 

Intrarea este gratuită. Locurile sunt limitate. Îndemnăm publicul să fie punctual. 

 

 

http://www.gazetaromaneasca.com/integrare/asociatii/ziua-martisorului-si-ziua-femeii-sarbatorite-la-milano-muzica-dans-si-multe-surprize-organizate-de-asociatia-romanilor-din-italia-ari-milano/
http://www.gazetaromaneasca.com/integrare/asociatii/ziua-martisorului-si-ziua-femeii-sarbatorite-la-milano-muzica-dans-si-multe-surprize-organizate-de-asociatia-romanilor-din-italia-ari-milano/
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Partenerul media al evenimentului este Gazeta Românească. 

Sponsorii evenimentului sunt: Digi Mobil Italia, Atlassib Italia, Cofetăria Divo’s, Gastronomia 

Dacia, Magazinul Restaurant Dobrogea din Senago, Magazinul alimentar din Desio, 

Restaurantul Românesc din Varedo. 

Larisa Axinia, Vicepreşedinte Asociaţia Românilor din Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

12 

TEODOR MELEŞCANU DESPRE COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN UNGARIA 

http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-despre-comunitatea-romaneasca-din-ungaria 

 

În Ungaria există o comunitate de români care se confruntă cu reale probleme de 

supravieţuire, unele cu privire la funcţionarea şcolilor sau existenţa unui ziar românesc, a 

declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, potrivit Agerpres. 

Aceste probleme i-au fost aduse la cunoştinţă şefului diplomaţiei române în cadrul unei 

întrevederi pe care a avut-o luni, la Budapesta, cu reprezentanţii comunităţii româneşti. 

„Avem o comunitate relativ mică concentrată în mare parte la grani ţa de est a Ungariei 

cu vestul României, care se confruntă cu probleme foarte reale de supravie ţuire, a 

unei comunităţi româneşti, care a fost mai degrabă dezvoltată în anumite perioade. 

Din punctul lor de vedere, principala preocupare este de a ob ţine un sprijin mai 

substanţial din partea autorităţilor maghiare, precum comunitatea maghiară din 

România care primeşte sprijin şi finanţare din partea Guvernului român.  

Aceştia  au mai multe probleme legate de funcţionarea şcolilor, a Asociaţiei Românilor 

din Ungaria, şi, de asemenea, în ceea ce priveşte tipărirea  mass-media, un ziar care 

este publicat aici. (…) Aș dori un sprijin mai serios din partea autorităţilor de la 

Budapesta, pentru conservarea şi dezvoltarea identităţii naţionale” a declarat Teodor 

Meleşcanu într-o conferinţă de presă. 

Ministrul Afacerilor Externe a adăugat faptul că românii din Ungaria s-au interesat de modul în 

care statul român sprijină comunitatea, una dintre propunerile directe făcute în timpul discuţiilor 

fiind legată de necesitatea unei prezenţe culturale mai importante a României în Ungaria. 

„Din ceea ce mi-au spus oamenii de aici, am înţeles că există două linii principale de 

acţiune. Una dintre ele este de a organiza mai multe activităţi culturale cu persoane 

care provin din România, artişti, scriitori sau personalităţi culturale care ar putea veni 

între ei şi ar putea să le aducă o valoare adăugată pe care aceştia, în mod necesar, 

nu o pot găsi doar aici în Ungaria, iar pe de altă parte, ei doresc foarte mult ca unele 

dintre activităţile pe care le efectuează aici, în domeniul cultural şi artistic, să fie 

făcute cunoscute şi în România. (.. .) Oamenii sunt foarte realişti, ei nu au viziuni care 

http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-despre-comunitatea-romaneasca-din-ungaria
http://www.agerpres.ro/english/2017/02/28/formin-melescanu-our-community-in-hungary-faces-real-survival-issues-09-17-55
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ar putea fi în conflict cu statul maghiar, dimpotrivă, ei sunt cetă ţeni loiali ai statului 

ungar şi singura lor preocupare este de a asigura identitatea lor culturală, spirituală şi 

religioasă” a adăugat Meleșcanu. 

Şeful diplomaţiei române a mai precizat că au existat cereri de sprijin financiar din partea 

Guvernului român pentru Capela Ortodoxă Gojdu, cât şi pentru crearea spaţiilor unde se pot 

desfăşura diverse activităţi, cum ar fi învăţarea limbii române, istoria românească. 

„Este o comunitate mică ce se confruntă cu probleme, dar, în acelaşi timp, există un 

mare entuziasm dintr-o parte importantă a acestei comunităţi pentru găsirea celor mai 

bune modalităţi de promovare şi păstrare a identităţii culturale şi spirituale a românilor 

din Ungaria„, a afirmat  diplomatul român. 

La recensământul din 2011, 26.345 de persoane din Ungaria au declarat că sunt de origine 

română, 13.886 au declarat limba română drept limbă maternă și 17.983 au spus că folosesc 

limba română ca instrument de comunicare, se mai precizează în sursa citată. 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat ieri o vizită oficială la Budapesta, la 

invitația omologului său ungar, Peter Szijjarto. Programul vizitei a inclus o întrevedere cu prim-

ministrul Guvernului Ungariei, Viktor Orban, o alocuțiune în cadrul Reuniunii anuale a 

ambasadorilor ungari, consultări cu ministrul Peter Szijjarto, urmate de un dejun de lucru şi de 

o conferinţă de presă comună a miniştrilor de externe român şi ungar. 

Totodată, ministrul Teodor Meleşcanu s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii române din 

Ungaria, în prezenţa Preasfinţitului Siluan Julanul, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 

Ungaria. De asemenea, a avut o întrevedere cu liderii Partidului Socialist Ungar, precum şi un 

dialog cu Laszlo Kovacs, fost ministru al Afacerilor Externe al Ungariei, implicat, alături de 

ministrul Teodor Meleșcanu, în perfectarea şi semnarea, la nivel de premieri, a Tratatului de 

Înţelegere, Cooperare şi Bună Vecinătate între România şi Ungaria, la 16 septembrie 1996, la 

Timişoara. 

Întrevederea cu premierul ungar Viktor Orban a ilustrat voinţa şi interesul reciproc al celor 

două părţi pentru o relație solidă şi pragmatică între România şi Ungaria, bazată pe încrederea 

şi respectul reciproc dintre două state vecine, membre ale Uniunii Europene şi NATO. Ministrul 

Teodor Meleşcanu a relevat caracterul prioritar pe care Guvernul României îl acordă relaţiei de 
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parteneriat strategic cu Ungaria, precum şi importanţa unui dialog constructiv, prin care să 

poată fi abordate cu deschidere toate temele de interes. În vederea consolidării dialogului şi 

cooperării în toate domeniile relevante la nivel bilateral, a fost adusă în atenţie posibilitatea 

reluării şedinţelor comune ale celor două guverne, cu pregătirea prealabilă şi convenirea unor 

proiecte reciproc avantajoase care să poată fi concretizate în cadrul acestora. 

Prezenţa şefului diplomației române la Reuniunea anuală a ambasadorilor ungari a constituit o 

premieră pentru un ministru român de externe, prilejuind susţinerea unei alocuţiuni pe tema 

relansării parteneriatului dintre România şi Ungaria, pe fundamentele principiilor consacrate 

prin Tratatul de Bază, semnat de cele două ţări în 1996 – respect reciproc, cooperare şi bună 

vecinătate. 

În cadrul consultărilor cu ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, cei doi demnitari au 

confirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, în beneficiul reciproc al 

celor două ţări. Ministrul român a adresat omologului ungar, la rândul său, invitația de a 

participa la Reuniunea din acest an a diplomaţiei române, invitaţie acceptată de interlocutor. A 

fost trecut în revistă stadiul dialogului şi cooperării româno-ungare, ministrul român relevând 

necesitatea ca parteneriatul dintre Bucureşti şi Budapesta să fie unul autentic şi substanţial, cu 

respectarea fundamentelor politico-juridice ale relaţiei bilaterale. 

Cei doi demnitari au convenit continuarea dezvoltării cooperării economice, precum şi 

creşterea investiţiilor reciproce, inclusiv prin valorificarea în continuare a cadrului conferit de 

Comisia Mixtă Interguvernamentală Româno-Ungară de Cooperare Economică, cu rol 

important în pregătirea unei viitoare şedinţe comune a celor două guverne. Au fost salutate 

proiectele de cooperare sectorială, acoperind multiple domenii, printre care energia, 

transporturile şi infrastructura şi a fost exprimat angajamentul de a continua implementarea 

proiectelor aflate în derulare, respectiv de a identifica noi oportunităţi de cooperare. A fost 

amintită şi importanţa cooperării transfrontaliere, în dorinţa asigurării unei mai bune 

interconectivităţi a comunităţilor locale de o parte şi de alta a frontierei. De asemenea, a avut 

loc un schimb de opinii privind identificarea unei soluţii mutual acceptabile privind moştenirea 

lui Emanoil Gojdu. 

În plan regional, partea română a exprimat interesul de a aprofunda cooperarea dintre cele 
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două ţări, inclusiv în cadrul formatului Vişegrad+, în măsura în care acesta aduce valoare 

adăugată atât pentru statele participante, cât şi pentru consolidarea proiectului european în 

întregul său. Cu privire la statele din Balcanii de Vest, cei doi interlocutori au subliniat 

importanţa menţinerii stabilităţii şi securității în statele din regiune, precum şi a continuării 

procesului de extindere și a sprijinului pentru implementarea reformelor necesare, 

menţionează MAE într-un comunicat de presă. 

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţi ai comunităţii române din Ungaria, a avut loc un schimb de 

opinii cu privire la problemele cu care se confruntă minoritatea română, cu accent asupra 

necesităţii unei implicări mai substanţiale a partenerilor ungari pentru asigurarea respectării şi 

promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ungaria. Ministrul Teodor 

Meleşcanu a asigurat că aspectele semnalate se află pe agenda dialogului cu partea ungară în 

materie de minorităţi, acestea fiind, totodată, în atenţia prioritară a autorităţilor române 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROFESORI ŞI CERCETĂTORI ROMÂNI – ÎNTÂLNIRE CU AMBASADORUL MAIOR 

http://www.timpromanesc.ro/profesori-si-cercetatori-romani-intalnire-cu-ambasadorul-maior 

Ambasadorul român în SUA, George Cristian Maior, a avut o întrevedere cu un grup de 

profesori şi cercetători români în domeniul tehnologiilor şi securităţii energetice, aflaţi în vizită 

de lucru în SUA, în cadrul Programului pentru vizitatori internaţionali (International Visitors 

Leadership Program – IVLP), derulat de Departamentul de Stat american, informează 

washington.mae.ro. 

Programul este rezultatul dialogului dintre Guvernul României şi Administraţia SUA, fiind unul 

dintre proiectele comune convenite în cadrul Grupului de lucru pe energie, ca parte a Task 

Force-ului pentru implementarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru 

Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii. 

Ambasadorul român a prezentat importanţa strategică a domeniului energiei, prioritatea cu 

care este tratată asigurarea securităţii energetice în România şi SUA şi demersurile realizate 

în comun pentru promovarea unor proiecte de interconectare în plan regional, cu impact 

strategic şi perspectivă pe termen lung. ”România se concentrează asupra investiţiilor din zona 

energetică, semnificative şi cu impact strategic, nu doar economic”, a afirmat Maior. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/profesori-si-cercetatori-romani-intalnire-cu-ambasadorul-maior
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CETĂŢENII DIN OPT ŢĂRI ALE EUROPEI DE EST PĂRĂSESC REGATUL UNIT, ROMÂNII 

INTRĂ ÎN NUMĂR MARE 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cetatenii-din-opt-tari-ale-europei-de-est-parasesc-regatul-unit-romanii-
intra-numar-mare/ 

 

Tot mai mulți cetăţeni din opt ţări ale Europei de Est – Republica Cehă, Estonia, Ungaria, 

Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia – părăsesc Regatul Unit drept consecinţă a 

victoriei Brexit-ului la referendumul de pe 23 iunie anul trecut. În mod contrar, bulgarii şi 

români se duc în Anglia în număr tot mai mare. 

Datele sunt furnizate de Oficiul Național de Statistică (ONS), potrivit căruia în perioada 

septembrie 2015 - septembrie 2016, migraţia netă – numărul persoanelor care s-au mutat în 

Anglia minus cel al celor care au părăsit ţara – a fost de 273.000. Este vorba de numărul cel 

mai mic de la anul încheiat în iunie 2014 şi primul care include datele referitoare la primele trei 

luni de după Brexit. Trecând la detalii, numărul cetăţenilor originari din cele opt ţări sus-

menţionate care au părăsit Regatul Unit a crescut cu 12.000 atingând cota de 39.000. 

În schimb, s-a înregistrat o creştere cu 19.000 de unităţi până la un total de 74.000 a 

numărului de sosiri din Bulgaria şi România, ţări care au obținut permisiunea de a munci liber 

în Regatul Unit numai din ianuarie 2014. 

Numărul total al sosirilor din alte ţări UE a fost de 268.000 în perioada luată în examinare, 

comparativ cu 284.000 în anul încheiat în iunie 2014. Ministrul pentru Imigraţie, Robert 

Goodwill, a definit ”încurajatoare” scăderea numărului de sosiri din estul UE însă a spus că 

obiectivul guvernului este tot o imigraţie netă mai mică de 100.000 de unităţi. 

După referendumul privind Brexit din iunie anul trecut, în Marea Britanie se inversează 

tendința şi scade imigraţia sau mai bine spus se reduce imigraţia ”netă”, diferenţa dintre cei 

care pleacă şi cei care sosesc: în cele 12 luni dintre septembrie 2015 şi septembrie 2016 a 

scăzut la 273.000, o reducere cu 50.000 faţă de anul precedent. 

Este prima dată în patru ani când imigraţia scade sub cota de 300.000, un rezultat pe care 

Theresa May îl consideră încurajator, chiar dacă obiectivul guvernului său este să o reducă 

sub 100.000. 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cetatenii-din-opt-tari-ale-europei-de-est-parasesc-regatul-unit-romanii-intra-numar-mare/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cetatenii-din-opt-tari-ale-europei-de-est-parasesc-regatul-unit-romanii-intra-numar-mare/
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Reacția lui Farage 

Nigel Farage, fostul lider UKIP, europarlamentar extremist şi realizatorul unei emisiuni la postul 

de radio LBC, şi-a cerut scuze că a „subestimat” numărul de români care va venit anual în 

Regatul Unit. 

Nigel Farage a menţionat că a fost „condamnat şi batjocorit” atunci când a spus că după 

ridicare restricţiilor de muncă, în 2014, în Regatul Unit vor veni aproximativ 50.000 de români 

şi bulgari anual. 

„Trebuie să îmi cer scuze chiar acum întregii naţiuni pentru că în 2014 am spus că dacă 

deschidem graniţele pentru români şi bulgari vor veni aici până la 50.000 de imigranţi anual”, a 

spus Nigel Farage. 

„Am greșit, am subestimat numărul cu aproape 50%”, a mai apreciat fostul lider UKIP. 

El a mai spus că a cerut la Bruxelles ca libertatea de circulație să fie limitată doar la cei care 

vin cu un contract pentru un loc de muncă, însă nu a fost luat în seamă. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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IMIGRANŢI ROMÂNI ÎN UE: UN ROMÂN DIN ŞASE A PLECAT. ÎN GERMANIA MERG MAI 

MULŢI ROMÂNI CU ÎNALTĂ CALIFICARE 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/imigranti-romani-ue-un-roman-din-sase-plecat-germania-merg-mai-multi-

romani-cu-inalta-calificare/ 

Italia şi Spania rămân țările cu cea mai numeroasă comunitate de imigranţi români din 

UE. Germania şi Marea Britanie urmează în topul ţărilor cu cele mai mari comunităţi româneşti. 

Studiile citate de România TV care i-au avut pe imigranţii români drept subiect arată că, în 

special în Italia şi Spania, românii se mulţumesc cu slujbe mai puţin prestigioase ca cele avute 

în ţară, cel puţin în prima perioadă de la sosire. 

 

Câştigurile salariale sunt însă în peste 90% din cazuri mai mari ca cele din ţară. În Germania şi 

Marea Britanie se observă o migraţie într-o proporţie mai mare a românilor cu înaltă calficare, 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/imigranti-romani-ue-un-roman-din-sase-plecat-germania-merg-mai-multi-romani-cu-inalta-calificare/
http://ziarulromanesc.de/diaspora/imigranti-romani-ue-un-roman-din-sase-plecat-germania-merg-mai-multi-romani-cu-inalta-calificare/
http://www.romaniatv.net/peste-3-5-milioane-de-romani-sunt-plecati-la-munca-in-strainatate-care-sunt-tarile-cu-cele-mai-mari-comunitati-romanesti_343629.html
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cuplată cu un val al românilor care au părăsit Spania în momentul în care această ţară a intrat 

în criză. 

Un raport al Națiunilor Unite arată că, după valurile masive de emigranţi din România care au 

profitat de deschiderea graniţelor, în 2007, fluxul plecărilor a rămas constant. În perioada 2010 

– 2015, România a pierdut aproximativ 437.000 de locuitori ca urmare a migraţiei. 

Se estimează că aproape 3,5 milioane de români sunt plecaţi din ţară, adică un român din 

şase. Din 2006 până în 2015, românii din străinătate au trimis acasă 52 de miliarde de euro, o 

sumă care depăşeşte cu 11 miliarde investiţiile străine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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CIRP A ANALIZAT UN DEMERS LEGAT DE ACTUALIZAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND 

DIASPORA 

http://www.timpromanesc.ro/cirp-a-analizat-un-demers-legat-de-actualizarea-legislatiei-privind-diaspora 

 

Comitetul Interministerial pentru Românii de Pretutindeni (CIRP) s-a reunit, pentru prima dată 

în acest an, în noua formulă coordonată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). 

Au fost prezentate priorităţile ministerului nou înfiinţat în domeniile: educaţie, religie, mass-

media, cultură şi proiectul de strategie naţională privind relaţia cu românii de pretutindeni, 

conform programului de guvernare. Totodată, a fost analizat un nou demers referitor la 

actualizarea legislaţiei privind diaspora şi s-a discutat despre Consiliul pentru Românii de 

Pretutindeni ca nouă formă de relaţionare cu românii de peste hotare. 

 

De asemenea, s-au stabilit întâlnirile sectoriale pentru lansarea obiectivelor şi liniilor de politică 

privind educaţia şi comunicarea, lansarea unor platforme de informare a cetăţenilor români 

aflaţi în Uniunea Europeană privind probleme de ordin social şi economic, organizarea de 

stagii de pregătire pentru profesori şi jurnalişti, programul „Bursa locurilor de muncă” prin care 

românii din străinătate să poată intra în contact cu oferta locurilor de muncă din România, 

precum şi continuitatea programului de tabere „ARC” dedicat tinerilor români de pretutindeni şi 

alte proiecte comunitare. 

 

Un alt subiect discutat a vizat posibilitatea deschiderii unor noi centre comunitare în 

conformitate cu reglementările în domeniu, dar şi intensificarea activităţilor desfăşurate de 

centrele de informare existente. Ministrul Andreea Păstîrnac a dat asigurări participanţilor în 

legătură cu proiectele care îi vizează pe românii din afara graniţelor. 

 

 

 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/cirp-a-analizat-un-demers-legat-de-actualizarea-legislatiei-privind-diaspora
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La eveniment au luat parte: preşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, 

Viorel-Riceard Badea, președintele ICR, Radu Boroianu, precum şi reprezentanţi ai 

ministerelor şi instituţiilor culturale, religioase şi presă –  MAI, Ministerul Tineretului, MAE, 

Ministerul Culturii, MDRAP, Ministerul Muncii, Secretariatul de Stat pentru Culte, SGG, SRI, 

SIE, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi, Academia Română, BOR, SRTv şi SRR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DISCUŢII DESPRE SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI 

DE REZIDENŢĂ ÎN SCOŢIA, ÎN CONTEXTUL BREXIT-ULUI 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-simplificarea-procedurilor-pentru-obtinerea-permisului-de-rezidenta-

in-scotia-in-contextul-brexitului 

 

La sfârşitul săptămânii trecute, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord, Dan Mihalache, a efectuat o vizită în Scoţia, ca invitat special, la un seminar 

de business care a marcat 10 ani de la aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană. 

Evenimentul a fost organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în Scoţia, în colaborare cu 

ambasadele României şi Bulgariei, şi a avut loc la Scottish Arts Club în Edinburgh, adresându-

se atât mediului de afaceri scoţian, cât şi reprezentanţilor mediilor academic, juridic şi cultural. 

La eveniment au mai participat dr. Alasdair Allan MSP, ministrul pentru Dezvoltare 

internaţională şi Europa, Graham Blythe, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în Scoţia, şi 

Tanya Koicheva, ministru plenipotenţiar la Ambasada Bulgariei. 

Diplomatul român a vorbit despre însemnătatea celor 10 ani de la aderarea României la 

Uniunea Europeană şi a prezentat oportunităţile oferite de mediului de afaceri 

românesc: mediu investiţional foarte stabil, cu taxă unică pe venit de 16% şi stabilitate 

monetară. 

În marja evenimentului au avut loc întâlniri bilaterale cu dr. Alasdair Allan MSP, ministrul 

pentru Dezvoltare internaţională şi Europa, şi cu Graham Blythe, şeful Reprezentanţei 

Comisiei Europene în Scoţia. În cadrul discuţiilor, oficialul scoţian a reiterat importanţa libertăţii 

de circulaţie a persoanelor, în contextul în care Scoţia are nevoie de forţa de muncă din statele 

Uniunii Europene, inclusiv din România. Totodată, a subliniat că Scoţia va urmări să respecte 

voinţa cetăţenilor săi exprimată la referendum. 

Graham Blythe şi-a manifestat satisfacţia că România, ţară cu puternice sentimente eurofile, 

va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în 2019. 

Ambasadorul Mihalache s-a întâlnit, totodată, cu prim-ministrul Guvernului Scoţiei, Nicola 

Sturgeon, care a felicitat România cu prilejul marcării a 10 ani de la aderarea la UE, subliniind 

importanţa acordată de Guvernul şi Parlamentul din Scoţia respectării libertăţilor instituite de 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-simplificarea-procedurilor-pentru-obtinerea-permisului-de-rezidenta-in-scotia-in-contextul-brexitului
http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-simplificarea-procedurilor-pentru-obtinerea-permisului-de-rezidenta-in-scotia-in-contextul-brexitului
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tratatele europene, inclusiv dreptul la libera circulaţie și mobilitatea forţei de muncă, evidenţiind 

că Scoţia va rămâne un spaţiu multicultural, al incluziunii, deschis tuturor celor care doresc să 

trăiască şi să muncească pe teritoriul său. 

Totodată, a transmis mulţumiri pentru decizia României de a ridica biroul consular de la 

Edinburgh la rangul de consulat general – decizie pe care a apreciat-o ca fiind benefică atât 

rezolvării aspectelor cotidiene ale comunităţilor de români care lucrează sau studiază în 

Scoţia, cât şi dezvoltării unor proiecte bilaterale şi aprofundării comunicării oficiale pe teme de 

interes comun. 

Dan Mihalache a mulţumit guvernului scoţian pentru atitudinea deschisă faţă de comunitatea 

românească şi a adus în discuţie importanţa simplificării procedurilor pentru obţinerea 

permisului de rezidenţă în noul context legat de Brexit. 

De asemenea, ambasadorul României a participat la Recepţia Anuală a Corpului Consular, 

organizată la castelul Edinburgh de guvernul scoţian. 
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BREXIT: POLITICIENII LONDONEZI AVERTIZEAZĂ GUVERNUL BRITANIC SĂ NU UTILIZEZE 

LUCRĂTORII DIN EU CA MIJLOC DE NEGOCIERE 

http://www.agerpres.ro/externe/2017/02/28/brexit-politicienii-londonezi-avertizeaza-guvernul-britanic-sa-nu-

utilizeze-lucratorii-din-eu-ca-mijloc-de-negociere-04-24-11 

Forţa de muncă din Uniunea Europeană reprezintă "sângele" Londrei şi trebuie să i se 

garanteze dreptul de a rămâne în Regatul Unit după Brexit, au afirmat marţi unii reprezentanţi 

politici ai capitalei britanice, citaţi de Reuters. 

 

Potrivit Comitetului Economic al Adunării Londrei, circa 600.000 de angajaţi (aproximativ 13%) 

din cei cinci milioane din metropolă provin din alte ţări membre ale UE. Ponderea forţei de 

muncă europene este mai ridicată în hoteluri şi restaurante (circa o treime) şi în construcţii 

(aproximativ un sfert), precum şi în domeniul asistenţei medicale. Comitetul arată că europenii 

reprezintă 12% din populaţia capitalei, faţă de 4% în întreaga ţară. 

"Londra contează pe lucrătorii din UE mai mult decât oricare altă regiune. Muncitorii din UE 

sunt sângele economiei capitalei - ei construiesc locuinţe vitale, îngrijesc bolnavii şi bătrânii şi 

asigură servicii de alimentaţie şi cazare", a declarat Fiona Twycross, preşedinta comitetului, 

reprezentantă a Partidului Laburist. "Sectoare ca sănătatea, construcţiile şi turismul nu trebuie 

împinse în prăpastie din cauză că se bazează pe lucrători din UE", a adăugat ea. 

Premierul britanic Theresa May a declarat că reglementarea drepturilor cetăţenilor europeni 

http://www.agerpres.ro/externe/2017/02/28/brexit-politicienii-londonezi-avertizeaza-guvernul-britanic-sa-nu-utilizeze-lucratorii-din-eu-ca-mijloc-de-negociere-04-24-11
http://www.agerpres.ro/externe/2017/02/28/brexit-politicienii-londonezi-avertizeaza-guvernul-britanic-sa-nu-utilizeze-lucratorii-din-eu-ca-mijloc-de-negociere-04-24-11
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care trăiesc în Regatul Unit este o prioritate în negocierile pentru retragerea ţării din Uniunea 

Europeană. Ea a exclus orice promisiuni înainte de obţinerea unui acord privind viitorul 

cetăţenilor britanici de pe continent. 

Statisticile oficiale publicate săptămâna trecută arătau că migraţia netă din UE spre Regatul 

Unit din septembrie 2015 până în septembrie 2016 — inclusiv trimestrul de după referendumul 

în favoarea Brexit — a fost de 165.000 de persoane, în scădere cu 6.000 față de cele 12 luni 

anterioare. 

Adunarea Londrei este un organism ales cu 25 de membri, component al autorităţii regiunii 

londoneze, care supervizează activitatea primarului, poate modifica bugetul şi poate respinge 

strategia municipalităţii. 
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PRESA BRITANICĂ: SFÂRŞITUL LIBEREI CIRCULAŢII ÎN REGATUL UNIT, DUPĂ 15 

MARTIE 

http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/presa-britanica-sfarsitul-liberei-circulatii-in-regatul-unit-678062 

 

Presa britanică scrie că premierul Theresa May va anunţa sfârşitul liberei circulaţii a cetăţenilor 

Uniunii Europene în Regatul Unit în jurul datei de 15 martie. 

Astfel, cetăţenii blocului comunitar care vor intra în Marea Britanie după activarea Articolului 50 

nu vor mai avea drept de şedere permanentă, relatează Digi24. Cei sosiţi înainte de această 

dată vor avea drepturile asigurate atâta timp cât şi cetăţenii britanici care locuiesc în alte state 

ale UE îşi vor păstra drepturile intacte. 

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al premierului britanic a spus astăzi că statutul 

imigranţilor europeni din Marea Britanie va fi într-adevăr o prioritate, însă în acest moment nu 

poate da repere temporale pentru când vor intra în vigoare noile politici privind imigraţia. 

Şef-adjunctul de misiune al Ambasadei Marii Britanii în România, Adam Sambrook, spunea 

săptămâna trecută, la o dezbatere privind viitorul Uniunii Europene după Brexit, că se doreşte 

în continuare atragerea celor mai buni cetăţeni care pot să studieze şi să lucreze în Regatul 

Unit, care nu vrea să piardă „contribuţia masivă” a acestora în economie şi societate. 

„Este clar că orice stat vrea să-şi controleze frontierele. În ultimul deceniu am înregistrat 

recorduri ale valului de migranţi care au provocat presiuni asupra şcolilor, asupra infrastructurii 

şi salariilor. De asemenea, emigranţii au adus şi multe beneficii Regatului Unit şi de aceea, 

după Brexit, am vrea în continuare să-i atragem pe cei mai buni care pot să studieze şi să 

lucreze în Regatul Unit şi de aceea trebuie să asigurăm o bună gestiune. O bună parte dintre 

aceştia sunt români”, a spus Adam Sambrook la Dezbaterea „BREXIT: situaţia curentă şi 

perspective de viitor”, organizată de Biroul de informare al PE în România. 

 

 

 

Sursă: digi24.ro 
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EUROPA NU ÎŞI POATE PERMITE SĂ OBOSEASCĂ 

http://www.timpromanesc.ro/europa-nu-isi-poate-permite-sa-oboseasca 

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat în dezbatere publică Cartea 

albă privind viitorul Europei, reprezentând contribuţia Comisiei Europene la Summit-ul de la 

Roma din 25 martie 2017, când vom sărbători cea de-a 60-a aniversare a Uniunii Europene. 

Vorbim despre decenii de pace şi despre o Uniune extinsă care cuprinde 500 de milioane de 

cetăţeni ce trăiesc în libertate într-una dintre cele mai prospere economii din lume. Ne dorim 

ca acest moment să fie însă şi un momentul al lansării UE27. Astfel, Cartea albă stabileşte 

principalele provocări şi oportunităţi pentru Europa în deceniul următor, oferind totodată cinci 

scenarii posibile pentru modul în care Uniunea Europeană formată din 27 de state membre ar 

putea evolua până în anul 2025, în funcţie de modul în care Europa va alege să răspundă 

provocărilor cu care ne confruntăm, declară comisarul european Corina Creţu. 

Așa cum spunea şi preşedintele Juncker, astăzi Europa nu îşi poate permite să obosească. 

Trebuie să profităm pro-activ de oportunităţile care apar. Viitorul Europei nu trebuie să devină 

ostaticul campaniilor electorale. Trebuie să continuăm, dar și să ascultăm vocea cetăţenilor 

noştri înainte de a ne pronunţa asupra viitorului UE27. Suntem obligaţi să facem acest lucru. 

Cele cinci scenarii prezentate ţin cont de provocările care afectează viaţa milioanelor de 

europeni: globalizarea, populismul, inegalităţile sociale, migraţia şi terorismul. Toate cele cinci 

scenarii trebuie discutate pentru a vedea împreună care este calea cea mai bună de urmat, 

spune Crețu. 

Prioritatea Comisiei Europene este menţinerea unităţii familiei celor 27 de state membre, 

indiferent de scenariul care va întruni consensul statelor membre în lunile şi anii următori. 

În ceea ce privește România, alături de celelalte state membre, ţara noastră are această 

oportunitate extraordinară de a fi implicată, pentru prima dată în istoria ei de stat membru UE, 

în acest proces al reformării Uniunii Europene cu 27 de state membre, care trebuie să îşi 

stabilească acum viziunea în funcţie de aşteptările cetăţenilor, pe de o parte, şi de voinţa 

politică a statelor membre, pe de altă parte. ”Salut angajamentul României de a fi un partener 

activ, în nucleul de bază al Uniunii Europene prezente şi viitoare. În calitatea mea de comisar 

european, voi participa la dezbaterea publică pe această temă din toate statele membre şi 

http://www.timpromanesc.ro/europa-nu-isi-poate-permite-sa-oboseasca
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implicit din România, cu membrii parlamentului naţional, cu reprezentanții executivului, cu 

societatea civilă şi, mai ales, cu cetăţenii, astfel încât vocea românilor să fie auzită şi, 

împreună, să construim un viitor comun, mai bun”, a spus Corina Creţu. 
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CAMERA LORZILOR RESPINGE PLANUL BREXIT ÎN FORMA PREZENTATĂ DE 

EXECUTIVUL DE LA LONDRA, CERÂND PROTEJAREA CETĂŢENILOR UE/ GUVERNUL 

THERESA MAY, "DEZAMĂGIT" 

http://m.mediafax.ro/externe/camera-lorzilor-respinge-planul-brexit-prezentat-de-executivul-de-la-londra-si-cere-

protejarea-cetatenilor-ue-guvernul-theresa-may-dezamagit-16178541 

Camera Lorzilor a respins, miercuri seară, planul privind ieşirea din Uniunea Europeană în 

forma prezentată de Guvernul Theresa May, introducând un amendament în sensul protejării 

cetăţenilor europeni aflaţi în Marea Britanie, astfel că proiectul va reveni în Camera 

Comunelor. 

Camera Lorzilor a respins, miercuri seară, planul privind ieşirea din Uniunea Europeană în 

forma prezentată de Guvernul Theresa May, introducând un amendament în sensul protejării 

cetăţenilor europeni aflaţi în Marea Britanie, astfel că proiectul va reveni în Camera 

Comunelor. 

În favoarea amendamentului au votat 358 de membri ai Camerei Lorzilor, în timp ce 256 s-au 

pronunţat împotrivă, în ceea ce este prima înfrângere suferită de Guvernul Theresa May. 

Guvernul Theresa May speră să declanşeze procedura de ieşire din UE în luna martie. Planul 

prezentat în acest sens, care nu includea o clauză de protejare a imigranţilor din ţări europene 

aflaţi în Marea Britanie, a fost aprobat recent de Camera Comunelor, unde Guvernul este 

susţinut de o majoritate. Acum, planul va fi retrimis în Camera Comunelor. 

Harriet Harman, un membru laburist al Camerei Comunelor, a salutat poziţia Camerei Lorzilor. 

"Salut decizia Camerei Lorzilor de protejare a cetăţenilor UE. (...) Îndemn premierul să nu 

încerce să elimine acest amendament pentru a nu prelungi situaţia incertă deranjantă pentru 

cei trei milioane de cetăţeni UE care aduc o contribuţie atât de importantă în ţara noastră", a 

subliniat deputatul Partidului Laburist (de opoziţie). 

Guvernul Theresa May, "dezamăgit" de poziţia Camerei Lorzilor privind Brexit 

Guvernul Theresa May s-a declarat "dezamăgit" de hotărârea Camerei Lorzilor de a modifica 

planul de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. 

http://m.mediafax.ro/externe/camera-lorzilor-respinge-planul-brexit-prezentat-de-executivul-de-la-londra-si-cere-protejarea-cetatenilor-ue-guvernul-theresa-may-dezamagit-16178541
http://m.mediafax.ro/externe/camera-lorzilor-respinge-planul-brexit-prezentat-de-executivul-de-la-londra-si-cere-protejarea-cetatenilor-ue-guvernul-theresa-may-dezamagit-16178541
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"Suntem dezamăgiţi că lorzii au ales să modifice un proiect adoptat fără amendamente de 

Camera Lorzilor. Noi vrem să garantăm drepturile cetăţenilor UE care trăiesc deja în Marea 

Britanie şi ale cetăţenilor britanici din celelalte state UE", a transmis purtătorul de cuvânt al 

Departamentului guvernamental Brexit, citat de cotidianul The Telegraph. 

 

Camera Comunelor a aprobat, pe 8 februarie, planul detaliat al Guvernului Theresa May de a 

declanşa, probabil în martie, procedura de scoatere a ţării din Uniunea Europeană şi mandatul 

de negociere a condiţiilor Brexit. Un amendament care prevedea obligativitatea acordării 

dreptului de rezidenţă permanentă, după Brexit, tuturor cetăţenilor UE care se află în Marea 

Britanie fusese respins de Camera Comunelor. 

 

Acum, planul modificat va fi dezbătut în Camera Comunelor pe 13-14 martie, unde se va stabili 

dacă amendamentele vor fi menţinute. 
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