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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. În 9 martie, la Pocei (Ungaria) a avut loc a XII-a ediţie a Festivalului Obiceiurilor de Nuntă 

Mărţişor cultural românesc la Aletea (Elek), Ungaria 

2. Deschiderea unei grădiniţei româneşti în Cernăuţi – noi promisiuni din partea autorităţilor 

locale ucrainene 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Emoţii, lacrimi de bucurie şi recunoştinţă la şcoala de limba română Dacia din Atena, de 

ziua femeii! 

4. Expoziţia Hanuman a artistului Mircea Muntenescu va fi vernisată joi în Portugalia 

 

III. ACTUALITATE 

5. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni publică documentele aferente finanţării pe anul 

2019 

6. Reuniune de lucru între MRP şi CNMR pentru susţinerea intereselor şi identităţii românilor 

din afara granitelor 

7. Reprezentanţii celor mai relevante muzee în domeniul istoriei Holocaustului, reuniţi la 

Bucureşti 

8. Palatul Parlamentului găzduieşte, joi şi vineri, al VIII-lea Summit european al regiunilor şi 

oraşelor 

9. George Ciamba: Suntem în aşteptarea cristalizării voinţei politice de la Londra.Drepturile 

cetăţenilor români din Marea Britanie în orice variantă să fie respectate 
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IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

10. Senatorul Viorel Badea, membru al Delegaţiei Parlamentului României la APCE, în vizită 

de documentare la Roma, în calitatea sa de raportor privind impactul migraţiei muncii asupra 

copiilor rămaşi în ţările de origine 

11. Deplasarea domnului Viorel Badea, secretarul Comisiei în Regatul Spaniei 

12. Activitatea Comisiei în perioada 11-15 martie 2019 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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ÎN 9 MARTIE, LA POCEI (UNGARIA) A AVUT LOC A XII-A EDIŢIE A FESTIVALULUI 

OBICEIURILOR DE NUNTĂ 

https://www.timpromanesc.ro/in-9-martie-la-pocei-ungaria-a-avut-loc-a-xii-a-editie-a-festivalului-obiceiurilor-de-

nunta/ 

 

În zilele de 8 şi 9 martie 2019, consulul general al României la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni, 

a vizitat două localităţi din circumscripţia consulară arondată, din Ungaria. Diplomatul român a 

vizitat localităţile Mariapoci (Mariapocs) şi Pocei (Pocsaj). 

 

În data de 8 martie 2019, Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula a 

vizitat Sanctuarul Marian Greco-Catolic din Mariapocs, din judeţul Szabolcs-Szatmar Bereg. 

Máriapócs se situează lângă graniţa cu Ucraina şi România, la 30 km de oraşul Nyíregyháza.  

„Biserica Maicii Domnului Înlăcrimată” face parte din  Mănăstirea Bazilitană „Vasile cel Mare” şi 

găzduieşte o copie din secolul al XIX-lea a icoanei originale de la Mariapócs, precum şi un 

frumos iconostas în stil bizantin. Despre această icoană se spune că este făcătoare de minuni, 

aceasta lăcrimând pentru prima oară în anul 1696. Originalul icoanei din secolul al XVII-lea se 

păstrează, în prezent, în Catedrala „Sf. Ştefan” din Viena. 

 

În data de 18 august 1991, papa Ioan Paul al II-lea. a vizitat Máriapócs. Acest sanctuar, loc de 

pelerinaj renumit în Ungaria, este vizitat şi de mulţi pelerini din România. În data de 23 

septembrie 1729, Inocenţiu Micu-Klein, viitorul episcop al Blajului şi ilustru reprezentant al 

Şcolii Ardelene, a fost hirotonit preot în această biserică. 

 

În data de 9 martie 2019, în localitatea Pocei (Pocsaj), din judeţul Bihorul Unguresc (Hajdu-

Bihar), localitate cu veche tradiţie românească, a avut loc a XII-a ediţie a Festivalului 

Obiceiurilor de Nuntă. Gazdele acestei manifestări au fost primarul localităţii, Gyula Kecskes şi 

Jenone Maszu, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Pocei. Comuna Pocei este înfrăţită 

https://www.timpromanesc.ro/in-9-martie-la-pocei-ungaria-a-avut-loc-a-xii-a-editie-a-festivalului-obiceiurilor-de-nunta/
https://www.timpromanesc.ro/in-9-martie-la-pocei-ungaria-a-avut-loc-a-xii-a-editie-a-festivalului-obiceiurilor-de-nunta/
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cu localităţile Budureasa (jud. Bihor) şi Tomeşti (jud. Timiş). 

 

Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula, a asistat la această 

manifestare. Au mai fost prezenţi Tiberiu Juhasz, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a 

Românilor din Ungaria (AŢRU), Gheorghe Cozma, şef de oficiu al AŢRU , Delia Kovacs, 

directorul săptămânalului „Cronica”, delegaţii ale primăriilor Tomeşti (Timiş) şi Roşiori (jud. 

Bihor) ş.a. Pe parcursul întregii zile, s-a recompus tabloul unei nunţi de odinioară, cu tradiţiile 

plecării mirelui la casa miresei, rolul naşilor, al cavalerilor de onoare etc. Seara, sute de 

participanţi au asistat la un spectacol, urmat de un bal, la sala de festivităţi a şcolii din 

localitate, se arată într-un comunicat de presă. 

 

Spectacolul a cuprins un moment artistic asigurat de formaţia Doina Bihorului, sub conducerea 

instructorului Gheorghe Gros din Chitighaz. Această formaţie este compusă în special din elevi 

şi absolvenţi ai Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula (LNB). De asemenea, formaţia Păstrătorii 

Tradiţiei din Aletea (Elek), judeţul Bichiş (Bekes), au prezentat publicului dansuri, melodii şi 

tradiţii româneşti. Mentorii acestui ansamblu sunt doi maeştri ai artei populare: Gheorghe 

Bagy, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Aletea şi dansatorul Petru Sabău, în vârstă 

de peste 80 de ani. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DESCHIDEREA UNEI GRĂDINIŢEI ROMÂNEŞTI ÎN CERNĂUŢI – NOI PROMISIUNI DIN 

PARTEA AUTORITĂŢILOR LOCALE UCRAINENE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29980-2019-03-15-07-46-35.html 

 

În data de 13 martie a.c. la primăria Cernăuţi a avut loc o întâlnire de lucru dintre grupul de 

iniţiativă pentru deschiderea unei grădiniţe româneşti în capitala Bucovinei istorice şi 

conducerea oraşului – informează Agenţia BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

La întâlnire au luat parte părinţii copiilor români care îşi doresc inaugurarea unei grădiniţe 

româneşti, membrii Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi, ai Ligii 

Tineretului Român „Junimea" din regiunea Cernăuţi, jurnalişti BucPress. Primăria a fost 

reprezentată de primarul ad-interim Vasyl Prodan, vice-primarul Oleksandr Paskar, şeful ad-

interim al secţiei de învăţământ a primăriei Nina Vitkovska şi şeful secţiei de investiţii şi relaţii 

externe a consiliului local Cernăuţi, Serhii Nejurbida. 

 

Părţile au avut un schimb de replici pe marginea procesului de inaugurare a grădiniţei 

româneşti în oraşul Cernăuţi, grupul de iniţiativă precizând că de trei ani promisiunea 

conducerii oraşului nu a fost onorată. Cei peste 140 de părinţi care s-au adresat oficial 

primăriei în anul 2016 susţin că sunt dezamăgiţi pentru că conducerea oraşului nu a luat nici o 

măsură. Peste 70 de copii au devenit elevi în această perioadă de timp. 

 

Şefa secţiei de învăţământ a primăriei, Nina Vitkovska, a comunicat că în Cernăuţi există o 

grupă românească în cadrul Grădiniţei nr. 1, cu doar 23 de copii de diferite vârste. În registrul 

electronic al doritorilor de a înscrie copiii în grupa românească de la Grădiniţa nr. 1 din 

Cernăuţi figurează doar 2 copii. Aşadar, primăria nu recunoaşte necesitatea reală de a 

deschide o grădiniţă românească. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29980-2019-03-15-07-46-35.html


 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

7 

Grupul de iniţiativă a menţionat că părinţii nu îşi înscriu copii la grupa românească de la 

Grădiniţa nr. 1 pentru că aceasta este mixtă, ceea ce nu este corect din punct de vedere 

pedagogic şi psihologic. Membrii grupului de iniţiativă au prezentat din nou peste 140 de cereri 

ale părinţilor din anii 2016-2017, ale căror copii sunt în biroul vice-primarului de 3 ani de zile! 

Vreo 75 de cereri sunt actuale şi în momentul de faţă, copii fiind încă de vârstă preşcolară. 

 

În cadrul întâlnirii la primăria Cernăuţi a fost evocat şi factorul demografic. Şeful comitetului 

părintesc, Victor Bojescu, a precizat că este inadmisibil ca la 20-25 de mii de români din 

Cernăuţi să nu fie măcar o grădiniţă românească în tot oraşul. Reprezentanţii primăriei au 

cerut să fie prezentate dovezi că există o astfel de solicitare din partea părinţilor români. 

Grupul de iniţiativă a fost rugat să sistematizeze cererile pe grupe de vârstă a copiilor, să 

reîmprospăteze baza de date şi cererile pe numele noii conduceri a oraşului, astfel încât 

primăria să aibă un temei juridic de a lua o decizie finală. 

 

În acelaşi timp, grupul de iniţiativă a confirmat că îşi doreşte deschiderea grădiniţei pe strada 

Armeană 17-A, unde în curând vor fi finalizate lucrările de reconstrucţie. O propunere din 

partea primăriei a fost examinarea de consilierii locali a unei variante de alternativă de 

deschidere a grădiniţelor de copii pe lângă cele patru şcoli cu predarea în limba română din 

oraşul Cernăuţi. Ce-i drept, grupul de iniţiativă a insistat să fie inaugurată o singură instituţie cu 

mai multe grupe la adresa indicată. 

 

În acelaşi timp, membrii grupului de iniţiativă şi-au exprimat dorinţa de a obţine o garanţie din 

partea autorităţilor locale că după depunerea actelor solicitate de primărie, grădiniţa va fi 

inaugurată. Vice-primarul oraşului Cernăuţi, Oleksandr Paskar, a declarat că şansele sunt 

foarte mari, promiţând că respectarea cerinţelor primăriei va fi un real temei juridic de a 

inaugura grădiniţa. 
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Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" în colaborare cu Liga Tineretului Român 

"Junimea" din regiunea Cernăuţi fac un apel către comunitatea românească din oraşul 

Cernăuţi cu rugămintea să susţină proiectul iniţiat de cele două asociaţii româneşti de a 

inaugura în inima bătrânei urbe cernăuţene o instituţie preşcolară cu predarea în limba 

română. 

 

„Pentru ca demersul nostru să aibă sorţi de izbândă este nevoie de mai multe cereri din partea 

părinţilor. Cererile pot fi depuse la Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi", situat pe 

strada O. Kobyleanska, 9 din Cernăuţi, prezentând totodată copia certificatului de naştere a 

copilului. Vă aşteptăm cu drag şi vă rugăm să nu fiţi indiferenţi faţă de soarta limbii române în 

Ucraina şi de viitorul copiilor Dumneavoastră, dragi români din regiunea Cernăuţi", se 

menţionează în declaraţia celor două organizaţii nonguvernamentale din Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MĂRŢIŞOR CULTURAL ROMÂNESC LA ALETEA (ELEK), UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/martisor-cultural-romanesc-la-aletea-elek-ungaria/ 

 

Miercuri, 6 martie 2019, la Casa de Cultură a oraşului Aletea (Elek), din Ungaria, Consulatul 

General al României la Gyula, a organizat manifestarea „Mărţişor cultural românesc la Aletea”, 

dedicată sosirii primăverii, dar şi promovării culturii, valorilor, tradiţiilor şi identităţii naţionale 

româneşti în contextul deţinerii de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii 

Europene. 

 

Oraşul Aletea, din judeţul Bekes, este situat în apropierea graniţei cu România, aici trăind 

patru minorităţi etnice: români, germani, slovaci şi romi, ce convieţuiesc dintotdeauna, în mod 

paşnic, împreună cu populaţia majoritară maghiară. 

 

Această manifestare a fost organizată cu sprijinul Primăriei şi a Şcolii Generale din Aletea, a 

primăriilor din Negreşti-Oaş (judeţul Satu Mare) şi Chişineu-Criş (judeţul Arad). Evenimentul s-

a bucurat de prezenţa a aproximativ 350 de persoane, între care s-au numărat şi elevi de la 

şcolile din Aletea, precum şi multe oficialităţi, printre care Preasfinţitul Părinte Siluan, 

Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, însoţit de alţi clerici din cadrul eparhiei (pr. 

Aurel Becan, protopop de Seghedin (Szeged) şi pr. Ionuţ Negrău (paroh la Săcal); Florin 

Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula; Daniel Banu, consulul general al 

României la Seghedin; Tiberiu Juhasz, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din 

Ungaria (AŢRU); Gheorghe Cozma, directorul Oficiului AŢRU; Pluhár László, primarul oraşului 

Aletea, Gheorghe Ardelean, consilier judeţean în CJ Bekes;  Petru Sălăjan, directorul Şcolii 

Generale din Aletea; Gheorghe Bágy, preşedintele Autoguvernării Româneşti din Aletea, 

Elisabeta Ardelean, directorul Casei de Cultură din Aletea; Natalia Lazăr, cadru didactic la 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare şi manager al Muzeului Ţării Oaşului; Alexandru Popa, 

prorectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad; Eugen Gagea, reprezentant al Universităţii de 

https://www.timpromanesc.ro/martisor-cultural-romanesc-la-aletea-elek-ungaria/
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Vest „Vasile Goldiş” din Arad; Eva Iova Şimon, directorul săptămânalului „Foaia Românească” 

din Gyula; Amelia Palcu, directorul Liceului Teoretic „Mihai Veliciu” din Chişineu-Criş, ş.a. 

 

După cuvintele de bun venit şi de salut ale consulului general Florin Trandafir Vasiloni şi a 

primarului Pluhár László, a urmat expunerea „Mărţişorul Românesc, element de patrimoniu 

cultural imaterial”, oferită de prof. Natalia Lazăr, după care artistul fotograf Ilie Tudorel a 

vernisat expoziţia de fotografii „Comorile României”, dedicată Anului Centenar al Marii Uniri din 

1918, dar şi Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. Aceasta ilustrează valori din 

patrimoniul românesc tangibil (locaţii şi situri arheologice româneşti aflate pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO, ca de pildă: fortăreţele dacice din Munţii Orăştiei, bisericile de lemn din 

Maramureş, bisericile pictate din Nordul Moldovei, satele cu biserici fortificate din Centrul 

Transilvaniei, etc.), patrimoniul românesc intangibil (tradiţii şi meşteşuguri tradiţionale 

româneşti, din lista Patrimoniului Imaterial UNESCO, ca de pildă doina, colindatul în ceată 

bărbătească, prelucrarea ceramicii de la Horezu, jocul fecioresc din România, păstrat şi de 

dansatorii din Aletea, ţesutul scoarţelor sau covoarelor tradiţionale româneşti, căluşarul şi 

obiceiurile tradiţionale de 1 martie) şi patrimoniul natural românesc (Delta Dunării, pădurile de 

fag din Carpaţi, etc.). Expoziţia, cuprinzând peste 70 de panouri cu fotografii de artă ilustrând 

temele de patrimoniu menţionate mai sus, a fost prezentată în anul 2018 în toate regiunile 

istorice româneşti, dar şi în multe ţări ale lumii şi acum poposeşte la Aletea. 

 

Evenimentul cultural de la Aletea a cuprins şi momente artistice apreciate de public: poezii şi 

cântece consacrate, de primăvară oferite în limba română de elevi ai Şcolii Generale din 

Aletea; renumitele dansuri româneşti din localitate, oferite de Ansamblul Păstrătorilor de 

Tradiţii din Aletea, care cuprinde şi doi venerabili artişti ai artei populare din Ungaria: 

Gheorghe Bágy şi Petru Sabău; cântece şi dansuri populare, prezentate în costume populare 

româneşti de membri Ansamblului Folcloric „Floarea Crişului”, din Chişineu-Criş. Tuturor 

copiilor şi doamnelor le-au fost dăruite mărţişoare tradiţionale româneşti, confecţionate în mod 
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tradiţional la Baia-Mare şi înmânate personal de consulul general Florin Trandafir Vasiloni. 

 

Potrivit unui comunicat de presă, la final, Consulatul General al României la Gyula a oferit 

tuturor participanţilor o recepţie, iar oficialităţile prezente, inclusiv primarul oraşului Aletea, au 

fost primiţi la reşedinţa din Gyula a consulului general Vasiloni. 

 

Manifestarea culturală de la Aletea a fost un bun prilej de prezentare a valorilor şi tradiţiilor 

populare româneşti, dar şi un mijloc de a întări coeziunea între participanţi, identitatea lor 

românească şi legăturile între românii din ţară şi cei din Ungaria. Evenimentul a fost filmat de 

televiziunea locală din Aletea şi de o altă televiziune, care acoperă judeţul Bekes. 

 

Primarul Pluhár László a declarat: „La Casa de Cultură din Aletea, am participat la un 

eveniment extraordinar: am sărbătorit Ziua Mărţişorului, în organizarea Consulatului General al 

României la Gyula. Este o manifestare importantă, pentru că în Aletea trăiesc 4 naţionalităţi: 

români, slovaci, germani şi romi, alături de maghiari. Minoritatea românească este o minoritate 

importantă, pentru că a adus un aport important la dezvoltarea culturală a oraşului, printr-o 

cultură de mai multe secole„, se mai arată în comunicat. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EMOŢII, LACRIMI DE BUCURIE ŞI RECUNOŞTINŢĂ LA ŞCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ 

DACIA DIN ATENA, DE ZIUA FEMEII! 

https://stirilediasporei.ro/emotii-lacrimi-de-bucurie-si-recunostinta-la-scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-de-

ziua-femeii/?fbclid=IwAR0Qugu2wY5Axh09eAyzl6Bvs0ilvYAU30nl-iREQL7bwe1sGTbCcG0byC0 

 

Sâmbătă, 9 martie 2019, în pauzele orelor de curs, profesorii, alături de elevii prezenţi la 

cursurile Şcolii de Limba Română, Cultură şi Civilizaţie DACIA, care funcţionează cu sprijinul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în cadrul Asociaţiei Interculturale Româno-Elenă 

DACIA din Atena , au făcut o surpriză mămicilor, sărbătorind Ziua de 8 Martie. 

 

Elevii prezenţi la ore au recitat poezii sau au spus cuvinte de suflet, simţiri, au cântat melodii 

dedicate mamei, au dăruit flori, felicitări şi… INIMIOARE DULCI! Emoţii, zâmbete, lacrimi de 

bucurie, toate acestea adunate într-un singur cuvânt- MAMA! 

 

În cadrul evenimentelor derulate pe tot parcursul acestei zile, preşcolarii au primit diplomele de 

merit şi medaliile obţinute în cadrul Concursului AMINTIRI DIN COPILĂRIE, organizat de către 

EDITURA COPILĂRIA, iar elevii care au participat la Concursul şcolar naţional de 

COMPETENŢĂ şI PERFORMANŢĂ ”COMPER ”, organizat de către MINISTERUL 

EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE EDITURA PARALELA , au primit 

diplomele de la COMUNICARE ŞI MATEMATICĂ. 

 

Tot astăzi, participanţii la CONCURSUL DE ISTORIE organizat de către Şcoala de Limba 

Română DACIA, sub îndrumarea d-nei profesor Ana-Maria Chiriac au fost premiaţi cu diplome, 

medalii şi cărţi ”LEGENDE ISTORICE ”, de Dimitrie Bolintineanu. 

 

Mulţumim mult elevilor noştri, cadrelor didactice, voluntarilor implicaţi, precum şi mămicilor 

pentru prezenţă! Ne bucurăm nespus că am reuşit să vă facem să lăcrimaţi de fericire la 

https://stirilediasporei.ro/emotii-lacrimi-de-bucurie-si-recunostinta-la-scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-de-ziua-femeii/?fbclid=IwAR0Qugu2wY5Axh09eAyzl6Bvs0ilvYAU30nl-iREQL7bwe1sGTbCcG0byC0
https://stirilediasporei.ro/emotii-lacrimi-de-bucurie-si-recunostinta-la-scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-de-ziua-femeii/?fbclid=IwAR0Qugu2wY5Axh09eAyzl6Bvs0ilvYAU30nl-iREQL7bwe1sGTbCcG0byC0
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cuvintele de dragoste spuse de elevii noştri. Nu putem spune decât că ne mândrim cu aşa 

elevi, dar şi cu astfel de părinţi care oferă românaşilor noştri o educaţie aleasă, îi îndrumă ca 

departe de casă să iubească, să vorbească şi să simtă româneşte! 

 

Mulţumim mult d-nei EMMA STATHOPOULOU, profesor de Artă şi Abilităţi Practice pentru 

decor şi pentru inimioarele dulci oferite mămicilor, d-nei ANA MARIA CHIRIAC pentru cărţile 

oferite elevilor, d-nei TIMARIU MARIA pentru dulciurile oferite, d-nei DUMA CRISTIANA pentru 

gustări, profesorilor DANIELA POPESCU, CRISTINA PINTILIE, STELA PETROMIHELAKIS, 

d-nei RODICA HAPENCIUC pentru implicare, părinţilor voluntari, CLAUDIA GORJAN, ANA 

POP şi mulţi alţii, care au fost alături şi sunt alături de noi! Mulţumim CARPATHIAN BAKERY 

pentru produsele de patiserie oferite! 

 

Să fiţi fericite dragi mămici! LA MULŢI ANI! 

 

   

 

 

 

 

 

Sursă: stirilediasporei.ro 
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EXPOZIŢIA HANUMAN A ARTISTULUI MIRCEA MUNTENESCU VA FI VERNISATĂ JOI ÎN 

PORTUGALIA 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/14/expozitia-hanuman-a-artistului-mircea-muntenescu-va-fi-

vernisata-joi-in-portugalia--274139 

 

Expoziţia Hanuman a artistului Mircea Muntenescu va fi vernisată joi seara, în prezenţa 

artistului, la Galeria Institutului Cultural Român de la Lisabona. La eveniment va fi prezent şi 

Fernando Couto e Santos, eseist şi cronicar literar, conform unui comunicat de presă al 

instituţiei. 

 

Mircea Muntenescu s-a născut în anul 1951, la Bucureşti. A absolvit Liceul Tonitza (în 1969) şi 

Academia de Arte din Bucureşti (1974). A debutat alături de Sorin Dumitrescu, Şerban 

Gabrea, Marin Gherasim şi Horia Bernea, cu expoziţia Arta şi natura, în 1976. A obţinut 

Premiul Atelierului 35 în anul 1976. A fost colaborator al Revistei Secolul XX, în 1978 şi 1979. 

În anul 1980 a devenit membru UAP. În 1982 a participat la JUGENDTRIENNALE, la 

Nuremberg. Tot în 1982 a plecat pentru o documentare în artă, în Siberia. 

 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/14/expozitia-hanuman-a-artistului-mircea-muntenescu-va-fi-vernisata-joi-in-portugalia--274139
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/14/expozitia-hanuman-a-artistului-mircea-muntenescu-va-fi-vernisata-joi-in-portugalia--274139
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În anii optzeci s-a exprimat mai ales prin design grafic, creând ilustraţii de carte pentru copii 

pentru care a fost şi premiat. În 1990 a beneficiat de o bursă la Paris, iar în 1991, statul italian 

i-a oferit o bursă de studiu la Veneţia. A avut expoziţii personale la Accademia di Romania, la 

Roma, în anul 2003, iar în 2004 a participat la o expoziţie organizată de M.N.A.C. în Spania. În 

anul 2008 a devenit doctor în arte vizuale-estetică, sub îndrumarea lui Gheorghe Achiţei. În 

anul 2017, a avut expoziţie personală la ARCUB, Bucureşti, iar în acelaşi an, a primit Premiul 

pentru grafică, pentru întreaga activitate, acordat de UAP. 

 

Expoziţia din capitala Portugaliei poate fi vizitată până pe 3 mai. AGERPRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICĂ DOCUMENTELE 

AFERENTE FINANŢĂRII PE ANUL 2019 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-publica-documentele-aferente-finantarii-pe-

anul-2019/ 

 

 Ministerul pentru Românii de Pretutindeni pune la dispoziţia beneficiarilor documentele 

necesare pentru a depune  proiecte în vederea obţinerii finanţărilor nerambursabile oferite de 

minister. 

 Ghidul Beneficiarului pentru anul în curs, Documentarul şi Cererea de finanţare sunt 

disponibile, în formă finală, începând de astăzi, 11 martie 2019. 

 Documentaţia s-a aflat în consultare publică timp de 10 zile, începând din 8 ianuarie 

a.c. Au fost făcute modificări tehnice în ceea ce priveşte setul de documente necesare atât 

încheierii acordului de finanţare, cât şi procesului de decontare a cheltuielilor în sensul 

simplificării şi facilitării accesului la finanţarea nerambursabilă. 

 Spre deosebire de anii precedenţi, în 2019 vor exista doar două sesiuni de finanţare 

pentru depunerea proiectelor. Prima sesiune urmează să fie lansată în cel mai scurt timp. 

 O altă noutate este reprezentată de înlocuirea programului CENTENAR din 2018 cu 

programul destinat deţinerii Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, linie de 

finanţare disponibilă pentru prima sesiune de proiecte. 

 

GHIDUL BENEFICIARULUI 2019 

Documentar 2019 

Cerere-de-finanţare 2019 (Anexa 1) 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-publica-documentele-aferente-finantarii-pe-anul-2019/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-publica-documentele-aferente-finantarii-pe-anul-2019/
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REUNIUNE DE LUCRU ÎNTRE MRP ŞI CNMR PENTRU SUSŢINEREA INTERESELOR ŞI 

IDENTITĂŢII ROMÂNILOR DIN AFARA GRANITELOR 

http://www.mprp.gov.ro/web/reuniune-de-lucru-intre-mrp-si-cnmr-pentru-sustinerea-intereselor-si-identitatii-

romanilor-din-afara-granitelor/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României 

sunt interesate să devină parteneri în proiecte în interesul românilor de pretutindeni şi în 

iniţiative de promovare a valorilor României. 

 

MRP a găzduit astăzi, 14 martie, o reuniune de lucru între oficialii MRP şi reprezentanţii 

Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, unde s-a stabilit semnarea unui acord de 

parteneriat în scopul susţinerii intereselor românilor din afara graniţelor. 

 

În cadrul întrevederii, ministrul Natalia Elena Intotero şi preşedintele CNMR, Alexandru 

Cumpănaşu, au evocat nevoia de unire a instituţiilor statului şi a societăţii civile în vederea 

susţinerii românilor care trăiesc în afara graniţelor ţării. Agenda discuţiilor s-a axat pe 

identificarea comună a unor soluţii concrete care să vină în sprijinul conaţionalilor noştri, prin 

dezvoltarea de activităţi şi acţiuni care să susţină păstrarea identităţii culturale, lingvistice şi 

naţionale a românilor de pretutindeni. 

 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/reuniune-de-lucru-intre-mrp-si-cnmr-pentru-sustinerea-intereselor-si-identitatii-romanilor-din-afara-granitelor/
http://www.mprp.gov.ro/web/reuniune-de-lucru-intre-mrp-si-cnmr-pentru-sustinerea-intereselor-si-identitatii-romanilor-din-afara-granitelor/
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La reuniune au mai participat şi reprezentanţi ai organizatiilor membre ale CNMR din zona 

economică, academică, socială, ai administraţiei publice locale şi ai organizatiilor românilor din 

afara graniţelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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REPREZENTANŢII CELOR MAI RELEVANTE MUZEE ÎN DOMENIUL ISTORIEI 

HOLOCAUSTULUI, REUNIŢI LA BUCUREŞTI 

https://www.timpromanesc.ro/reprezentantii-celor-mai-relevante-muzee-in-domeniul-istoriei-holocaustului-reuniti-

la-bucuresti/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a participat la sesiunea de deschidere a 

conferinţei Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în 

România, în data de 13 martie 2019. 

 

Evenimentul s-a înscris în priorităţile celui de-al patrulea pilon al mandatului de Preşedinţie 

rotativă a Consiliului UE, exercitat de România – Europa valorilor comune, care îşi propune să 

trateze teme de actualitate pentru spaţiul european privind combaterea rasismului, intoleranţei, 

xenofobiei, populismului, antisemitismului şi descurajarea discursului bazat pe ură. 

 

Ministrul s-a referit la sprijinul pe care MAE va continua să îl ofere viitoarei instituţii muzeale, 

prin activitatea sa în cadrul Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului/IHRA, dar şi 

prin relaţionarea cu alte instituţii internaţionale de profil.  În acest context, a subliniat că 

organizarea viitorului Muzeu de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România este parte a 

implementării recomandărilor Raportului final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea 

Holocaustului din România „Elie Wiesel” din 2004. 

 

În intervenţia sa, ministrul Teodor Meleşcanu a subliniat că viitorul Muzeu de Istorie a Evreilor 

şi al Holocaustului în România „va avea sarcina de a se insera pe „scena muzeelor” din 

România şi din Europa, de a contribui la educarea generaţiilor viitoare, la cercetarea 

adevărului istoric şi la prezentarea acestuia în public cu mult curaj”. 

 

Conferinţa Viitorul memoriei: Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în 

https://www.timpromanesc.ro/reprezentantii-celor-mai-relevante-muzee-in-domeniul-istoriei-holocaustului-reuniti-la-bucuresti/
https://www.timpromanesc.ro/reprezentantii-celor-mai-relevante-muzee-in-domeniul-istoriei-holocaustului-reuniti-la-bucuresti/


 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

20 

România a fost co-organizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, în 

parteneriat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Forumul B’nai B’rith România. 

 

Evenimentul şi-a propus să contribuie la sprijinirea combaterii negaţionismului şi a păstrării 

memoriei Holocaustului, reunind la Bucureşti reprezentanţii celor mai relevante muzee în 

domeniul istoriei Holocaustului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PALATUL PARLAMENTULUI GĂZDUIEŞTE, JOI ŞI VINERI, AL VIII-LEA SUMMIT 

EUROPEAN AL REGIUNILOR ŞI ORAŞELOR 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/14/palatul-parlamentului-gazduieste-joi-si-vineri-al-viii-lea-

summit-european-al-regiunilor-si-oraselor--274138 

 

Liderii regiunilor şi oraşelor din Uniunea Europeană se reunesc joi, la Palatul Parlamentului din 

Bucureşti, în cadrul celui de-al VIII-lea Summit european al regiunilor şi oraşelor, într-un 

moment crucial pentru viitorul Uniunii Europene şi pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă a ONU, potrivit site-ului Comitetului European al Regiunilor. 

 

Sub titlul ''(Re)New EUrope'' şi în contextul Brexit-ului, Summitul de la Bucureşti, care se 

încheie vineri, se va concentra pe contribuţia şi rolul autorităţilor locale şi regionale la 

asigurarea solidarităţii în UE, la consolidarea democraţiei europene şi la încurajarea dialogului 

cu cetăţenii, mai ales în perspectiva alegerilor europene din mai 2019. 

 

Cu câteva săptămâni înainte de luarea unor decizii importante cu privire la conducerea 

instituţiilor UE pentru anii următori, la acest summit va fi adoptată o declaraţie menită să 

prezinte viziunea asupra unei Uniuni Europene reînnoite, o UE bazată pe democraţie, 

solidaritate şi proximitate (în scopul elaborării unor politici ale UE care să ţină seama mai bine 

de nevoile locale). 

 

În cadrul summitului vor avea intervenţii, printre alţii, preşedintele Comitetului European al 

Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, comisarul 

european pentru politică regională, Corina Creţu, negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel 

Barnier, primarul Municipiului Bucureşti, Gabriela Firea, preşedintele delegaţiei române la 

CoR, Robert Sorin Negoiţă, preşedintele Comitetului Economic şi Social European (CESE), 

Luca Jahier, şi secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa a ONU, Olga 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/14/palatul-parlamentului-gazduieste-joi-si-vineri-al-viii-lea-summit-european-al-regiunilor-si-oraselor--274138
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/14/palatul-parlamentului-gazduieste-joi-si-vineri-al-viii-lea-summit-european-al-regiunilor-si-oraselor--274138
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Algayerova. 

 

Comitetul European al Regiunilor este adunarea UE a reprezentanţilor regionali şi locali din 

toate statele membre UE. Creat în 1994 după semnarea Tratatului de la Maastricht, CoR are 

drept misiune implicarea autorităţilor locale şi regionale în procesul de luare a deciziilor în UE 

şi de a le informa în legătură cu politicile UE. 

 

Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană consultă CoR în domeniile care 

vizează regiunile şi oraşele europene. Toţi cei 350 de membri ai CoR şi 350 de supleanţi 

trebuie să aibă mandat electoral sau să fie răspunzători politic faţă de o adunare de aleşi în 

regiunile şi oraşele lor. Comisia CoR responsabilă îl desemnează pe unul din membrii săi - 

numit raportor - să elaboreze un aviz privind propunerea legislativă, care este apoi supus la 

vot într-o sesiune plenară a CoR. Dacă obţine majoritate de voturi, avizul este adoptat şi 

transmis celorlalte instituţii ale UE. 

 

De asemenea, CoR poate adopta, în mod proactiv, o poziţie asupra unei chestiuni specifice, 

prin intermediul unui aviz din proprie iniţiativă. 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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GEORGE CIAMBA: SUNTEM ÎN AŞTEPTAREA CRISTALIZĂRII VOINŢEI POLITICE DE LA 

LONDRA.DREPTURILE CETĂŢENILOR ROMÂNI DIN MAREA BRITANIE ÎN ORICE 

VARIANTĂ SĂ FIE RESPECTATE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29978-2019-03-15-07-41-20.html 

 

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat joi seara, după ce 

Camera Comunelor a aprobat planul Guvernului May de a solicita amânarea Brexit, că 

discuţiile continuă şi că aşteaptă să vadă "cum se cristalizează voinţa politică de la Londra", 

scrie www.mediafax.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

"Discuţiile continuă. Noi suntem în aşteptare, să vedem cum se cristalizează voinţa politică de 

la Londra, care va fi influenţată de diversele voturi din parlamentul britanic. Ultima înţelegere a 

fost maximul care putea fi oferit de Uniunea Europeană", a declarat pentru MEDIAFAX 

ministrul delegat pentru Afaceri Europene. 

 

El a mai spus că săptămâna viitoare va avea loc o reuniune a Consiliului Afaceri Generale - 

articolul 50. 

 

"Am discutat ca drepturile cetăţenilor români din Marea Britanie în orice variantă să fie 

respectate. La fel, cetăţenilor britanici care trăiesc în Românie să le fie respectate toate 

drepturile", a mai spus Ciamba. 

 

Comisia Europeană "a luat notă" de votul Camerei Comunelor în favoarea Brexit, anunţă 

Comisia Europeană, în timp ce negociatorul-şef european, Michel Barnier, a afirmat că statele 

membre UE continuă consultările prin intermediul României, care deţine Preşedinţia 

semestrială a Consiliului UE. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29978-2019-03-15-07-41-20.html
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Camera Comunelor a aprobat, joi seară, planul Guvernului Theresa May de a solicita 

amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană până cel puţin pe 30 iunie. 

 

Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea 

Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere 

până miercurea viitoare. 

 

Moţiunea a fost adoptată cu 412 voturi pentru şi 202 împotrivă. 

 

Dacă acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor, Guvernul Theresa May va 

încerca din nou să obţină amnânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea 

Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi 

mult mai îndelungată. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SENATORUL VIOREL BADEA, MEMBRU AL DELEGAŢIEI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

LA APCE, ÎN VIZITĂ DE DOCUMENTARE LA ROMA, ÎN CALITATEA SA DE RAPORTOR 

PRIVIND IMPACTUL MIGRAŢIEI MUNCII ASUPRA COPIILOR RĂMAŞI ÎN ŢĂRILE DE 

ORIGINE 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=8D076AE7-F684-4F2D-A077-

128066FF26EE&fbclid=IwAR324fVSeohyknEkX6RozAxtnHhfGzjzyPxH7pTcDj4NePthr0cYdVdywAw 

 

 Senatorul Viorel Badea, raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) 

privind impactul migraţiei muncii asupra copiilor rămaşi în ţările de origine, a avut, în perioada 

11-12 martie 2019, la Roma, o serie de întrevederi cu reprezentanţi guvernamentali, 

parlamentari şi ai societăţii civile din Italia cu competenţe relevante pentru tema proiectului său 

de raport.  

 

 În cadrul discuţiilor, senatorul Badea a adus în atenţia oficialilor italieni situaţia 

lucrătorilor migranţi, inclusiv a celor intracomunitari a căror situaţie, în realitate, poate fi extrem 

de dificilă, în pofida cadrului  juridic şi instituţional existent. În context, a arătat că efectele 

resimţite de copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, dar care locuiesc încă în 

ţările de origine, sunt în cele mai multe cazuri devastatoare iar îmbunătăţirea acestei situaţii 

presupune eforturi atât din partea statelor de origine, cât şi a celor de destinaţie.  

 

 În cadrul dialogului raportorului român cu reprezentanţii societăţii civile, aceştia din 

urmă s-au referit la situaţia precară a migranţilor din Italia, inclusiv a celor care sunt asimilaţi 

migraţiei intracomunitare, cu precădere în acele ipoteze în care nu este încheiat un contract 

individual de muncă sau când există o situaţia locativă incertă. În acest context, a fost 

menţionată asistenţa juridică gratuită pe care numeroase organizaţii neguvernamentale din 

Peninsulă o pot pune la dispoziţie grupurilor vulnerabile, în special sub aspectul unei mai bune 

informări asupra  drepturilor pe care aceste persoane le au, precum şi cu privire la 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=8D076AE7-F684-4F2D-A077-128066FF26EE&fbclid=IwAR324fVSeohyknEkX6RozAxtnHhfGzjzyPxH7pTcDj4NePthr0cYdVdywAw
https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=8D076AE7-F684-4F2D-A077-128066FF26EE&fbclid=IwAR324fVSeohyknEkX6RozAxtnHhfGzjzyPxH7pTcDj4NePthr0cYdVdywAw
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mecanismele de protecţie juridică la care pot apela în vederea exercitării  acestor drepturi.  

 

 Reprezentanţii guvernamentali (Ministerul pentru Familie şi Dizabilitate) şi parlamentari 

(Comisia parlamentară comună a Parlamentului Italiei pentru problemele copiilor şi 

adolescenţilor) au prezentat o serie de bune practici referitoare la gestionarea situaţiei 

migranţilor, un exemplu în acest sens fiind înfiinţarea unui grup instituţional menit să elaboreze 

o nouă strategie pentru combaterea angajărilor ilegale şi exploatarea prin muncă, în 

agricultură. De asemenea, au fost menţionate programele destinate migranţilor care, printre 

altele, fac o delimitare netă între migranţii economici de cei care au nevoie de protecţie 

internaţională şi, în context, au fost amintite acordurile speciale de cooperare pe care 

autorităţile de la Roma le-au încheiat cu diverse state, precum şi strânsa colaborare existentă 

cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR).  
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 În încheiere, raportorul român şi-a exprimat regretul că, deşi se presupune că migranţii 

intracomunitari au drepturi egale, situaţia acestora pare să fie subestimată sau puţin cunoscută 

la nivel european iar reprezentarea politică a intereselor lor este una extrem de modestă, fiind 

invers proporţională cu greutăţile cu care adesea se confruntă.  

 

 Concluziile acestei vizite de documentare în Italia vor fi prezentate de senatorul Viorel 

Badea, în calitate de raportor, la o viitoare reuniune a Comisiei pentru afaceri sociale, sănătate 

şi dezvoltare durabilă a APCE, iar principalele elemente desprinse în urma acestei misiuni vor 

fi cuprinse în proiectul său de raport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: senat.ro 
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DEPLASAREA DOMNULUI VIOREL BADEA, SECRETARUL COMISIEI ÎN REGATUL 

SPANIEI 

 

În perioada 8-10 martie, senatorul Viorel Badea, secretarul Comisiei pentru Comunităţile de 

români din afara ţării, a participat la o reuniune cu românii din localitatea Guissona, provincia 

Lleida, întrevederea având loc la sediul primăriei din localitate. 

 

 

 

Majoritatea românilor din zonă lucrează la unul dintre cele mai mari grupuri de firme dedicat 

producerii şi comercializării alimentelor (Corporación Alimentaria Guissona), grup de firme 

care deţine şi lanţul de magazine Bonarea din Spania. 

 

 

Întâlnirea se înscrie într-o serie de evenimente dedicate promovării proiectului domnului 
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senator de informare a comunităţilor de români de pretutindeni referitor la necesitatea înscrierii 

în Registrul Electoral, în vederea înfiinţării mai multor secţii de votare. 
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ACTIVITATEA COMISIEI ÎN SĂPTĂMÂNA 11-15 MARTIE 2019 

 

În data de 12 martie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării din Senatul României, a fost dezbătute: 

 

1. L18/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 

privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

 

2. L104/2019 - Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri; 

 

3. L124/2019 - Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba 

română. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării au hotărât 

următoarele:  

 

1. L18/2019 - raport de respingere; 

2. L104/2019 - aviz favorabil; 

3. L124/2019 - aviz negativ. 

 


