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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1. Omagiu soldaților Armatei Române căzuți în luptă pentru eliberarea Basarabiei 

2. Comemorarea a 130 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu în Ținutul Herța 

3. Elevi și profesori români din Comrat în excursie în țara mamă 

4. Inaugurarea grădiniței românești la Cernăuți – discuție la primăria orașului, cu participarea 

diplomaților români 

5. La Cernăuți va avea loc masa rotundă internațională „Eminescu în limbile lumii. Traduceri, 

receptare critică și academică” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

3. Tabăra de Vară Sfântul Stelian in Protopopiatul Ortodox Român Triveneto III ( 16 - 22 iunie ) 

munții Dolomiti în localitatea Faller di Sovramonte 

4. Al 44-lea hram la biserica românească din Milano 

5. Românul Octavian Ursu a devenit primarul orașului german Görlitz 

6. Opt companii românești vor crea peste 1.000 locuri de muncă în SUA 

7.  Sărbătoarea Rusaliilor pe șantierul noii Biserici din Viena: ”Bucuria a fost mare” 

8. Ziua Universală a Iei sărbătorită la Lisabona 

 

III. ACTUALITATE 

 

6. Chestionar MRP adresat mediului asociativ românesc din comunitățile istorice și diaspora 
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7. Ambasada României în Republica Turcia a sărbătorit ia românească printr-o prezentare de 

modă de excepție și un eveniment caritabil în sprijinul copiilor refugiați sirieni 

8. Parlament: Comisia pentru elaborarea proiectului privind votul în Diaspora – constituită 

9. Masa rotundă cu tema “Facilitarea contribuției Diasporei la dezvoltarea economică și socială 

a țării” 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

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

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

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

României se numără:   

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

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

economice;  

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

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

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

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

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

etc.);  

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

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb 
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OMAGIU SOLDAȚILOR ARMATEI ROMÂNE CĂZUȚI ÎN LUPTĂ PENTRU ELIBERAREA 

BASARABIEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30694-2019-06-19-10-51-41.html 

 

Platforma Unionistă Acțiunea 2012 împreună cu Asociația Obștească Unirea ODIP din 

Chișinău, precum și cu alte asociații de pe ambele maluri ale Prutului, organizează sâmbătă, 

22 iunie, ora 14:00, o manifestație de comemorare a soldaților români din cel de-Al Doilea 

Război Mondial, care au luptat pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. 

Comemorarea va avea loc la Cimitirul de Onoare Românesc „Țiganca" din raionul Cantemir, 

Republica Moldova, se arată într-un comunicat de presă primit la redacție, preluat de 

Romanian Global News.  

 

,,Astăzi, când realitatea politică de pe Bîc este din ce în ce mai incertă, iar statul român joacă 

un rol mai mult de spectator, deși peste un milion de cetățeni ai Republici Moldova sunt și 

cetățeni ai României, vrem să aducem un omagiu ostașilor care nu au stat cu mâinile în sân 

atunci când frații noștri de peste Prut au avut nevoie de ei. Noi, unioniștii de pe ambele maluri 

ale Prutului nu vom uita sacrificiul lor și vom avea mereu grijă să îi amintim și să le cinstim 

memoria", a declarat Ștefan Lupu, președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012. 

 

 

Pe 22 iunie 1941, România a declarat război Uniunii Sovietice pentru eliberarea Basarabiei și 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30694-2019-06-19-10-51-41.html
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a Bucovinei de Nord, anexate de sovietici cu un an înainte prin ultimatum. Prin bătălia de la 

Ţiganca se înţelege ansamblul luptelor grele purtate pentru forţarea liniei Fălciu-Bogdăneşti şi 

cucerirea zonei puternic fortificate de dincolo de Prut, cu centrul în localitatea Ţiganca, lupte 

care au luat forme extrem de dure în zilele de 4-12 iulie, conform datelor peste 10.000 de 

soldați români au murit sau au fost dați dispăruți în urma bătăliei această luptă fiind 

considerată de istorici una dintre cele mai sângeroase bătălii date de români pentru 

reîntregirea ţării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



 

                   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, 

 

6 

COMEMORAREA A 130 DE ANI DE LA MOARTEA POETULUI MIHAI EMINESCU ÎN 

ȚINUTUL HERȚA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30669-2019-06-17-09-01-06.html 

 

A vorbi în zilele noastre despre Eminescu este un act paradoxal, atâta timp cât acest act 

implică, în aceeași măsură, curajul de a vorbi despre o operă vie şi complexă, cât şi nevoia de 

a ne raporta constant la reperul cultural reprezentat de „omul deplin al culturii româneşti", cum 

îl numea Constantin Noica pe poet. Chiar și după cei 130 de ani de la trecerea la cele veşnice, 

poetul şi publicistul Mihai Eminescu ne trimite lumini modelatoare, care ne ajută să înţelegem 

ce se întâmplă astăzi cu noi, cu lumea, cu valorile, a transmis Mirela AMARIE, pentru Agenția 

BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Pe 14 iunie, cu prilejul comemorării celor 130 de ani de la moartea poetului român, Biblioteca 

centrală raională „G.Asachi" în colaborare cu secția de învățământ al Raionului Herța au 

organizat evenimentul „M.Eminescu – astru sfânt". Manifestarea a început cu depunerea de 

flori la bustul lui Mihai Eminescu din Piața Centrală a Ținutului Herța, la care au luat parte 

Viorel Iastremschi, șef al administrației raionale de stat Herța; Victor Ciuclea, președinte al 

consiliului raional Herța și Tatiana Zozulinsca, inspector al secției de învățământ. 

 

La eveniment au fost prezenți și unii profesori de limba și literatura română din Ținutul Herța, 

lucrători din sfera culturală a raionului, elevi și bibliotecari. 

 

Un lucru fără de care comemorarea n-ar fi fost corespunzătoare a fost recitarea poeziilor 

marelui poet de elevii Magas Caterina, Crigan Maia, Topală Ion, Sprinceanu Xenia, Miron 

Maria și Tutunaru Sofia. Nici romanțele nu au lipsit de la manifestare, Corul de copii din satul 

Hreațca (coordonator artistic, Ion Iacobuță) i-a făcut pe cei din sală, preț de câteva clipe, să 

amuțească și să asculte cu drag interpretarea acestora, anume „Pe lângă plopii fără soț" și 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30669-2019-06-17-09-01-06.html
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„Mai am un singur dor". 

 

De asemenea, a fost organizată și o expoziție de carte, intitulată „Eminescu – neuitat poet". 

Poet nepereche şi prozator desăvârşit, Eminescu a fost și va rămâne mereu actual, ca pildă de 

urmat pentru fiecare generaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



 

                   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, 

 

8 

ELEVI ȘI PROFESORI ROMÂNI DIN COMRAT ÎN EXCURSIE ÎN ȚARA MAMĂ 

 

https://www.timpromanesc.ro/elevi-si-profesori-romani-din-comrat-in-excursie-in-tara-mama/ 

 

 

Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Episcopia 

Basarabiei de Sud,  va derula proiectul ”Excursie tematică pentru profesori și elevi români din 

Republica Moldova, în special din regiunea UTA Găgăuzia”, în județele Suceava și Iași,  în 

perioada 21 – 23  iunie 2019. 

În cadrul excursiei tematice care se va desfășura pe parcursul a trei zile, cei 40 de profesori și 

elevi din Republica Moldova vor avea oportunitatea să viziteze obiective cultural-istorice și 

spirituale relevante pentru păstrarea și promovarea identității naționale românești, precum: 

Ansamblul Muzeal ”Bucovina”(Muzeul de Istorie, Cetatea Sucevei), Mânăstirea Putna, Chilia 

lui Daniil Sihastru (Putna); Mânăstirea Sucevița, Mânăstirea Moldovița, Mânăstirea Voroneț, 

https://www.timpromanesc.ro/elevi-si-profesori-romani-din-comrat-in-excursie-in-tara-mama/
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Catedrala Mitropolitană (Iași) și Palatul Culturii (Iași). 

Acțiunea își propune facilitarea cunoașterii ”în teren” a României, prin contactul cu elemente 

de istorie, cultură și spiritualitate românească, inclusiv prin intermediul vizitării unor obiective 

cultural-istorice și spirituale relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/
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INAUGURAREA GRĂDINIȚEI ROMÂNEȘTI LA CERNĂUȚI – DISCUȚIE LA PRIMĂRIA 

ORAȘULUI, CU PARTICIPAREA DIPLOMAȚILOR ROMÂNI 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30705-2019-06-20-10-37-07.html 

 

În data de 19 iunie, la primăria orașului Cernăuți, a avut loc o întâlnire dintre membrii grupului 

de inițiativă pentru deschiderea unei grădinițe românești în capitala Bucovinei istorice, 

conducerea orașului și diplomații de la Consulatul General al României la Cernăuți – 

informează Agenția BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

La întâlnire au participat primarul orașului Cernăuți, Oleksii Kaspruk, șeful Departamentului de 

Învățământ, Oleksandr Martyniuk, vice-primarul Alexandru Paskar și șeful Departamentului 

pentru Relații Externe și Investiții, Serghi Nejurbida. 

 

Mediul asociativ românesc a fost reprezentant de Vasile Tărâțeanu și Eugen Patraș de la 

Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți, Vitalie Zâgrea de la Liga 

Tineretului Român „Junimea", părinți ai copiilor, în frunte cu Victor Bojescu, președintele 

comitetului părintesc. 

 

Reprezentanții mediului asociativ românesc au menționat că s-au adresat începând cu anul 

2015 primăriei pentru inaugurarea grădiniței românești, însă fără mari succese. Primarul 

orașului Cernăuți, Oleksii Kaspruk, a comunicat că de la 1 septembrie, în baza cererilor 

părinților, vor fi deschise 2 grupe pentru copiii români în cadrul grădiniței de pe strada 

Armenească 17-A, unde în curând vor fi finalizate lucrările de reconstrucție. 

 

Irina Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, însoțită de ministrul 

consilier Ionel Ivan, a propus părții ucrainene să fie găsită o soluție în baza unei discuții 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30705-2019-06-20-10-37-07.html
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constructive și pragmatice, menționând că România, prin primăria Sectorului 1, este dispusă 

să renoveze o clădire din orașul Cernăuți, unde să fie inaugurată o grădiniță românească. 

Părțile urmează să identifice o asemenea clădire în centrul orașului Cernăuți, pentru a demara 

procedurile necesare. Până atunci, românii din Cernăuți vor beneficia de 2 grupe cu predare în 

limba maternă, ceea ce, potrivit conducerii primăriei „tot este un progres". Or, în momentul de 

față, în Cernăuți există o grupă românească în cadrul Grădiniței nr. 1, cu doar 23 de copii de 

diferite vârste. 

 

La data de 20 iunie grupul de inițiativă, împreună cu conducerea orașului și diplomații români, 

vor vizita Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 54 și alte edificii, unde ar putea fi inaugurată în viitor 

grădinița românească din Cernăuți. Urmează să fie luată o decizie. Vom reveni cu mai multe 

detalii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LA CERNĂUȚI VA AVEA LOC MASA ROTUNDĂ INTERNAȚIONALĂ „EMINESCU ÎN 

LIMBILE LUMII. TRADUCERI, RECEPTARE CRITICĂ ȘI ACADEMICĂ” 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30704-2019-06-20-10-33-07.html 

 

Vineri, 21 iunie, începând cu ora 10, va avea loc în Sala Verde a Universității din Cernăuți 

(Bankova, nr. 1) cea de-a patra ediție a mesei rotunde internaționale „Eminescu în limbile 

lumii. Traduceri, receptare critică și academică", organizată de Lectoratul de limbă română 

împreună cu Centrul de Studii Românești din cadrul Universității Naționale „Yuriy Fedkovych" 

din Cernăuți, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Vineri, 21 iunie 2019, orele 10:00-13:00. Sala Verde a Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych" din Cernăuți (Str. Bankova, nr. 1) 

 

Gina Puică, asistent univ. dr., responsabila Lectoratului de limbă română al Universității 

„Ștefan cel Mare" din Suceava din cadrul Universității Naționale „Yuriy Fedkovych" din 

Cernăuți. 

 

Liubov Melnychuk, director al Centrului de Studii Românești din cadrul Universității Naționale 

„Yuriy Fedkovych" din Cernăuți. 

 

Irina-Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți. 

 

Serhii Luchkanyn, prof. univ. dr. habilitat, Catedra de lingvistică generală, de filologie clasică și 

de neoelenistică a Institutului de filologie al Universităţii Naţionale „Taras Şevcenco" din Kyiv 

(Ucraina): „Edițiile operelor lui Mihai Eminescu în limba ucraineană de după 1952. 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30704-2019-06-20-10-33-07.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, 

 

13 

Particularitățile prefețelor, ale notelor și ale traducerilor". 

 

Daniela Hăisan, conf. univ. dr., Departamentul de Limbi și Literaturi Străine (secția engleză), 

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (România): „Eminescu în limba engleză: între 

proiect solitar și traducere colaborativă". 

 

Raluca Dimian, conf. univ. dr., Departamentul de Limbi și Literaturi Străine (secția germană), 

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (România): „Receptarea lui Eminescu în spațiul 

cultural german. Prima etapă". 

 

Enrique Nogueras, prof. univ. dr., Universitatea din Granada (Spania): „Eminescu tradus în 

portugheză (în Portugalia)" 

 

Mihaela Toader, expert/cercetător, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și 

Memoria Exilului Românesc, București (România): „Istoria poeziei lui Eminescu în exil și 

diaspora" 

 

Doina Cernica, scriitoare, traducătoare și jurnalistă, Suceava (România): „Schiță de portret al 

unei traducătoare: Elisabeta Isanos". 

 

Moderator: Gina Puică, asistent univ. dr., responsabila Lectoratului de limbă română din cadrul 

Universității Naționale „Yuriy Fedkovych" din Cernăuți 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TABĂRA DE VARĂ SFÂNTUL STELIAN IN PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN 

TRIVENETO III ( 16 - 22 IUNIE ) MUNȚII DOLOMITI ÎN LOCALITATEA FALLER DI 

SOVRAMONTE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30691-2019-06-19-10-35-11.html 

 

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, Protopopiatul Ortodox Român Triveneto III a început Tabăra de 

vară Sfântul Stelian în munții Dolomiti, localitatea Faller di Sovramonte ( BL ) .La Praznicul 

Rusaliilor după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, preoți, părinți și copii din patru parohii: Prata 

de Pordenone, Udine, Trieste și Monfalcone, devin ,,pelerini creștini" , pășind sprinteni către 

pacea de mai sus , în liniștea munților Lui Dumnezeu, munții Dolomiti. O să viețuiască in 

tabără, mai aproape de cer timp de o săptămână, 38 de copilași și 8 adulți, puși sub ocrotirea 

Sfântului Stelian . Duminică la orele 18 a avut loc deschiderea oficială a Taberei Sfântul 

Stelian, de către PC Părinte Constantin Pascariu directorul taberei in prezența colaboratorilor 

părinților și copilașilor, după care a urmat o agapa creștinească primenita cu dragoste 

creștinească, a consemnat Protopop Iustinian Deac pentru www.episcopia-italiei.it, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Jocurile și buna dispoziție in aerul curat al muntelui s-au prelungit până către seară , când micii 

pelerini osteniți de joc, s-au așezat să-și încarce bateriile, mai întâi prin rugăciune și apoi luând 

putere prin ,,pâinea cea de toate zilele " și bucatele preparate cu dibăcie la ora cinei , in 

prezența preoților: PC Părinte Protopop Iustinian Deac de la Udine, PC Părinte Secretar 

Constantin Pascariu de la Prata de Pordenone, PC Părinte Constantin Eusebiu Negrea de la 

Trieste și PC Părinte Victor Budeanu de la Monfalcone . 

 

Luni dimineața am început ziua cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie celebrată de la orele 9 in 

capela taberei , la care s-au împărtășit preoți, voluntari și copilași , cerând ocrotirea Domnului , 

pentru toate activitățile duhovnicești recreative și educative ce o să fie derulate timp de o 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30691-2019-06-19-10-35-11.html
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săptămână. 

 

După micul dejun a urmat o minunată drumeție pe munte până către ora prânzului, după care 

jocul, activitățile pedagogice și recreative s-au prelungit până la ora cinei . 

 

După rugăciunea de seara și cină jocurile s-au prelungit până la ora stingerii ! 

 

O zi plină dar binecuvântată și nădăjduim cu săptămână frumoasă și împlinită! 

 

O să vă împărtășim bucuria noastră prin fotografiile trimise zilnic ! 

 

Slavă Domnului pentru toate ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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AL 44-LEA HRAM LA BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN MILANO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30689-2019-06-19-10-16-50.html 

 

În ziua de duminică, 16 iunie 2019, Parohia Ortodoxă Română "Pogorârea Duhului Sfânt" din 

Milano a sărbătorit hramul pentru a 44-a oară, in biserica Santa Maria della Vittoria, situată în 

zona istorică a orașului în care a fost promulgat Edictul de libertate religioasă pentru religia 

creștină, scrie părintele Teodor Munzer, preluat de Romanian Global News. 

 

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost reprezentat 

de Preasfințitul Arhiereu Vicar Atanasie de Bogdania, care a fost întâmpinat cu bucurie de 

numeroși credincioși, cărora le-a acordat binecuvântarea arhierească, în timp ce corul 

"Ortodoxia" al parohiei, condus de domnul Adrian Luțai, cânta imnul arhieresc. 

 

În cadrul Sfintei Liturghii, în timpul căreia a fost înconjurat de preoții Traian Valdman, 

Gheorghe Vasilescu, Teodor Munzer, Giacomo Ferigno, de diaconii Alexandru Aniței și Ovidiu 

Cucoș, Preasfințitul Arhiereu Vicar Atanasie a hirotonit pe diaconul Alexandru Aniței întru preot 

pe seama Parohiei "Sfinții Mucenici Epictet și Astion" din Monselice Este, Protopopiatul 

Triveneto IV. 

 

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat importanța pogorârii Duhului Sfânt pentru 

instituirea și funcționarea Bisericii și a întregii sale lucrări misionare, precum și pentru viața 

noastră spirituală. 

 

După Sfânta Slujbă a avut loc un scurt concert susținut de copii violoniști, dirijați de doamna 

Profesoară Virginia Popescu. 

 

La sfârșit, părintele paroh Traian Valdman a mulțumit tuturor pentru participare și a dat 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30689-2019-06-19-10-16-50.html
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cuvântul oaspeților de onoare. Diaconul Roberto Pagani, delegat pentru ecumenism al Bisericii 

Ambrosiene, a transmis salutul IPS Arhiepiscop Mario Delpini de Milano. Domnul Consul 

General al României la Milano a exprimat bucuria de fi în mijlocul comunității române 

milaneze, pe al cărei paroh îl consideră o legendă vie, și a subliniat că așa cum coborârea 

Duhului Sfânt la Ierusalim a dus la înființarea Bisericii, tot așa înființarea Parohiei Pogorârea 

Duhului Sfânt la Milano a făcut posibilă constituirea Episcopiei Ortodoxe Române în Italia. 

Părintele Gheorghe Vasilescu a amintit condițiile grele în care s-a început activitatea misionară 

printre românii ortodocși din Milano și Torino și a îndemnat pe credincioși să păstreze unitatea 

duhovnicească în cadrul Bisericii Mame. 

 

Cei prezenți au primit iconița Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, oferită de Preasfințitul 

Atanasie, și fotografia Ierarhilor noștri canonici pe care îi pomenim la Vohodul Mare, din partea 

Parohiei. 

 

Duhul cel Sfânt să ne lumineze în continuare mințile și să se sălășluiască în inimile noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNUL OCTAVIAN URSU A DEVENIT PRIMARUL ORAȘULUI GERMAN GÖRLITZ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30686-2019-06-18-09-36-15.html 

 

Candidatul CDU, Octavian Ursu, s-a impus in fata AfD (Partidul Alternativa pentru Germania) 

in turul 2 a alegerilor pentru primaria orasului german Görlitz cu 55%, scrie saechsishe.de, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Este vorba de un rezultat parțial, după numărătoarea a 75% din voturi. 

 

Octavian Ursu a părăsit România în 1990 și s-a angajat la Filarmonica din Görlitz. Mai târziu a 

intrat în Uniunea Creștin-Democrată, ulterior în legislativul din Saxonia, iar acum luptă pentru 

primăria orașului Görlitz, scrie postul de radio Deutsche Welle. 

 

În primul tur al alegerilor locale din 26 mai, Octavian Ursu a primit 30,3% din voturi, rezultat cu 

care s-a clasat al doilea, după candidatul Alternativei pentru Germania (AfD), Sebastian 

Wippel, votat de 36,4% din alegători. 

 

Octavian Ursu s-a născut la București, a absolvit Conservatorul și a venit în Germania în 1990 

ca solist-instrumentist (trompetă) la Neue Lausitzer Philharmonie din Görlitz. Ursu a intrat în 

2009 în CDU și în 2010 a preluat conducerea circumscripției municipale din Görlitz a 

formațiunii conservatoare. În 2014 el a fost ales în legislativul landului federal Saxonia. 

 

Înaintea votului din oraşul cu 56.000 de locuitori, situat la frontiera cu Polonia, actori şi 

producători de la Hollywood şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă victorie în alegeri 

a AfD. În cazul în care starea de spirit în viitor va fi "ură şi xenofobie", producătorii ar putea fi 

opriţi să vină în oraş, care se autodenumeşte Goerliwood, având în vedere numeroasele filme 

care au fost turnate acolo, a scris agenția germană de presă DPA. Multe pelicule faimoase au 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30686-2019-06-18-09-36-15.html
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fost realizate la Görlitz, supranumit „Görliwood": „The Grand Budapest Hotel", „Inglorious 

Basterds" sau „Monuments Men". 
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OPT COMPANII ROMÂNEȘTI VOR CREA PESTE 1.000 LOCURI DE MUNCĂ ÎN SUA 

 

https://www.timpromanesc.ro/opt-companii-romanesti-vor-crea-peste-1-000-locuri-de-munca-in-sua/ 

 

 

foto:vir.com.vn 

Companiile româneşti aflate în misiune economică de promovare a domeniului IT&C la 

Summit-ul pentru Investiţii SelectUSA din Washington au înregistrat, pentru al doilea an 

consecutiv, cea mai importantă prezenţă europeană şi a şasea din lume, ca dimensiune, 

 

”A fost o onoare pentru mine să fiu alături de antreprenorii români prezenţi la Summitul Select 

SUA. Opt companii cu capital românesc vor crea peste 1.000 locuri de muncă în Statele Unite 

ale Americii. Aceste companii sunt: Kineto Tech Rehab, NextGen Software, Oveit, Soft Galaxy, 

Tremend, UiPath, Zitec”, a menţionat Secretarul de Stat Paula Pîrvănescu, şeful misiunii 

economice române în Statele Unite. 

 

UiPath vrea să pregătească 750.000 de americani în RPA 

 

Companiile româneşti au semnat, la Washington, împreună cu alte 66 de companii din 12 ţări, 

angajamentul „Pledge to America’s Workers”, prin care îşi anunţă planurile privind crearea 

unui număr de aproape un milion de oportunităţi pe piaţă pentru muncitorii americani. 

 

Printre acestea, s-a aflat şi unicornul românesc UiPath, care s-a angajat să includă în 

programul său de pregătire şi formare privind RPA (Robotizarea automatizării proceselor) un 

număr de 750.000 de americani, în următorii cinci ani. De asemenea, reprezentanţii UiPath au 

vorbit despre povestea de succes a companiei şi elementele importante ale dezvoltării unui 

start-up. 

https://www.timpromanesc.ro/opt-companii-romanesti-vor-crea-peste-1-000-locuri-de-munca-in-sua/
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Angajamentul ”Pledge to America’s Workers” a fost semnat pentru Statele Unite de Ivanka 

Trump, consilierul personal al preşedintelui SUA, şi de Wilbur Ross, secretarul pentru comerţ 

al SUA, care a apreciat, în context, participarea numeroasă a României la acest summit. 

 

Turneul companiilor româneşti în Statele Unite a continuat la San Francisco, unde, cu prilejul 

SelectUSA Spin-off, start-up-urile româneşti au identificat noi oportunităţi de afaceri în cadrul 

întâlnirilor pe care le-au avut pentru promovarea produselor româneşti pe piaţa americană. 

 

SelectUSA este cel evenimentul de cel mai înalt nivel dedicat promovării investiţiilor străine 

directe în Statele Unite ale Americii şi oferă oportunităţi de networking pentru companiile din 

România, care pot găsi aici finanţarea necesară pentru a-şi dezvolta proiectele şi a se extinde 

pe o piaţă atractivă şi dinamică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.timpromanesc.ro 
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SĂRBĂTOAREA RUSALIILOR PE ȘANTIERUL NOII BISERICI DIN VIENA: ”BUCURIA A 

FOST MARE” 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30702-srbtoarea-rusaliilor-pe-antierul-noii-biserici-din-viena-bucuria-a-

fost-mare.html 

 

Duminică, 16 iunie 2019, începând cu ora 17, a fost sărbătorit primul hram al noii Biserici 

românești din sectorul 2 al Vienei, eveniment la care au participat peste 150 de persoane. 

Binecuvântarea a fost dată de Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, alături de care au 

fost prezenți preotul Emanuel Nuțu, "sufletul" proiectului noii biserici, precum și preoții Nicolae 

Dura, Alexander Lapin, Ioan Moga, Răzvan Gască, Catalin Soare și a părintelui diacon 

Dumitru Dura, transmite Andi Rădiu pentru www.ziarulromanesc.at, preluat de Romanian 

Global News. 

 

Un alt eveniment notabil pentru noua comunitate ortodoxă a fost prezentarea Coralei "Sf. 

Voievod Ștefan cel Mare". Corul este dirijat și organizat de tânărul Sebastian-Eugen Pasaniuc. 

 

Acest proiect deosebit a fost inițiat în anul 2013, iar în 14 iunie 2017 s-au achiziționat 884 metri 

pătrați în apropierea cunoscutului parc Prater. A urmat apoi slujba de sfințire și punerea pietrei 

de temelie, la data de 17 septembrie 2017. 

 

În luna ianuarie a acestui an, a fost turnată placa de fundament a bisericii ortodoxe româneşti 

din sectorul 2 al Vienei, bisericǎ proiectatǎ ca o interpretare a mǎnǎstirilor voievodale din 

Bucovina. După mai puțin de 4 luni, preotul Emanuel Nuțu, "sufletul" acestui proiect a anunțat 

o altă mare realizare pentru comunitatea românească din Viena: s-au semnat actele pentru 

realizarea unui bloc de locuințe, dedicat românilor interesați din capitala Austriei, "bine 

proiectat si lucrat, la un preț avantajos", aflat chiar lângă viitoarea biserică. 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30702-srbtoarea-rusaliilor-pe-antierul-noii-biserici-din-viena-bucuria-a-fost-mare.html
http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30702-srbtoarea-rusaliilor-pe-antierul-noii-biserici-din-viena-bucuria-a-fost-mare.html
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"Lângă această Sfântă Biserică vor locui 46 de familii de români, care, putem spune, deja 

formează o parohie", a spus Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim la sfârșitul slujbei. 

 

Preotul Emanuel Nuțu a anunțat evenimentul pe pagina sa de Facebook: 

 

Duminică 16.06.2019, am avut marea bucurie de a sărbători împreună cu Înalt Preasfințitul 

Părinte Mitropolit Serafim primul hram al noii Biserici românești din sectorul 2 al Vienei. A fost 

săvârșită Vecernia Rusaliilor, cu citirea minunatelor rugăciuni și apoi au fost binecuvântate 

lucrările săvârșite până acum. 

 

Ne-am bucurat de împreuna slujire a părinților Nicolae Dura, Alexander Lapin, Ioan Moga, 

Răzvan Gască, Catalin Soare și a părintelui diacon Dumitru Dura, secretarul Mitropoliei 

noastre. 

 

Bucuria a fost mare, pentru că, după multă pregătire, care a cerut multă jertfă, în această zi 

mare, a fost lansată oficial, cu binecuvântarea Ierarhului nostru, Corala "Sf. Voievod Ștefan cel 

Mare" din Viena, Corală ce va înfrumuseța prin rugăciuni cântate armonios slujbele care se vor 

săvârși în această Biserică. Corul este dirijat de către tânărul Sebastian-Eugen Pasaniuc. 

 

După slujba de seară și cuvântul de învățătura al Părintelui Mitropolit, credincioșii prezenți în 

număr mare, au putut vizita șantierul și vedea stadiul lucrărilor pentru care au jertfit și jertfesc 

lună de lună. Seara s-a terminat cu o Agapă organizată de către gospodinele Parohiei noastre. 

 

Aducem mulțumiri tuturor credincioșilor care au venit la aceasta rugăciune,Înalt Preasfințitului 

Părinte Mitropolit Serafim și părinților prezenți, arhitecților Georg Baldass și Mihaela Ionescu, 

inginerului de rezistența Mircea Moț, d-lui Mag. Mircea Grosu, D-lui Josef Klein, si D-lui 
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Arhitect Eugen Popa, care au contribuit foarte mult pentru a se putea începe acestă lucrare, 

lucrătorilor de la firma de construcție Concelex, D-lui Ing. Iulian Tătulescu și maistrului Corneliu 

Spătaru pentru acceptarea și pregătirea Șantierului pentru aceasta slujbă, gospodinelor care 

au pregătit Agapa: Mikhail Maria, Jeni Pârvu, Simona Fodor, Andrea Eichinger, Elana Despău, 

Maria și Elena Dascălu, D nei Varvara pentru pâine și cozonaci, Nela Vaduva, Rodica și 

Lenuta Balaban, Niculina Lazar, fam. Szalasi, fam. Ceraru, fam. Florea, fam. D-lui Petru 

Stanoia pentru corturile pregătite. 

 

Dumnezeu sa răsplătească fiecăru uia așa cum știe El mai bine! 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!" 
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ZIUA UNIVERSALĂ A IEI SĂRBĂTORITĂ LA LISABONA 

 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30699-ziua-universal-a-iei-srbtorit-la-lisabona.html 

 

Ambasada României în Republica Portugheză, Institutul Cultural Român de la Lisabona și 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman" din Buzău organizează duminică, 23 iunie 2019, 

începând cu ora 15.00, la sediul Ambasadei (Rua de São Caetano à Lapa, n˚ 5), un eveniment 

special dedicat Zilei Universale a Iei, piesă emblematică a portului tradițional românesc. 

 

Programul cuprinde un concert de muzică populară românească susținut de colaboratori ai 

Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman" din Buzău (Adriana Stuparu, Claudia Colniceanu, 

Flavia Cochirleanu și Maria Ichim), prezentarea expoziției de costume populare românești 

denumită Zestrea Dianei, realizată de etnograful și colecționarul Diana Toma, și un stand 

gastronomic, transmite ICR într-un comunicat de presă preluat de Romanian Global News. 

 

Diana Toma este fotograf și unul dintre cei mai pasionați colecționari actuali ai costumului 

tradițional românesc. Selecția care va fi prezentată la Lisabona cuprinde costume emblematice 

din Muntenia, Banat, Transilvania și Moldova, din perioada de ascensiune a acestui tezaur – 

sec. XIX și începutul sec. XX. Aceste costume întrunesc experiența artistică și tehnică a 

numeroase generații care au contribuit la dezvoltarea lor și le-au desăvârșit în matricea 

stilistică a sufletului românesc. Costumul popular a devenit de-a lungul timpului pentru cei ce-l 

purtau o marcă a apartenenței sociale și a identității naționale. 

 

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman" din Buzău își desfășoară activitatea în Vila 

„Albatros", principala clădire a domeniului Marghiloman. Prin dimensiuni și mod de organizare, 

domeniul a devenit unicat în țară și a găzduit multe personalități politice și istorice: Regele 

Carol I, Regina Maria, Regele Ferdinand, Nicolae Iorga, Lascăr Catargiu, Dimitrie Sturza, P.P. 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30699-ziua-universal-a-iei-srbtorit-la-lisabona.html
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Carp, Tache Ionescu. Din 2008, Conacul Marghiloman a intrat în administrația Primăriei 

Municipiului Buzău și, prin accesarea de fonduri europene, a fost reabilitat. În octombrie 2015, 

după inaugurare, a devenit un centru de cultură și educație care organizează programe și 

proiecte în scopul promovării valorilor culturale și artistice naționale. Aici au loc lunar vernisaje, 

audiții, lansări de carte, conferințe, evenimente științifice și muzicale, precum și ateliere de 

creație. 
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CHESTIONAR MRP ADRESAT MEDIULUI ASOCIATIV ROMÂNESC DIN COMUNITĂȚILE 

ISTORICE ȘI DIASPORA 

http://www.mprp.gov.ro/web/chestionar-mrp-adresat-mediului-asociativ-romanesc-din-comunitatile-istorice-si-

diaspora/ 

 

Românii de pretutindeni interesați să transmită opinii și propuneri privind activitatea și 

proiectele Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și să semnaleze dificultățile cu care se 

confruntă comunitățile din care fac parte au posibilitatea să utilizeze două chestionare inițiate 

de MRP. Opiniile exprimate cu ajutorul acestor chestionare sunt importante în vederea 

îmbunătățirii programelor ministerului și pentru o mai bună informare asupra nevoilor și 

problemelor comunităților românești din afara granițelor țării. 

 

Întrebările li se adresează reprezentanților mediului asociativ românesc de peste hotare, atât 

din comunitățile istorice, cât și din diaspora. Formularele pot fi accesate folosind link-urile de 

mai jos: 

 

Chestionar pentru românii din diaspora- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyJI8rjaH3lWpYsvrB5-

D4IsW_cjj22elmsbVjxMh8cGbeaw/viewform?usp=sf_link 

 

Chestionar pentru românii din comunitățile istorice-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflIal2Tk5pdWFT6IxkMc2awEIQay1Vu6dcW-

Z7RyUXp0dpfw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro  

http://www.mprp.gov.ro/web/chestionar-mrp-adresat-mediului-asociativ-romanesc-din-comunitatile-istorice-si-diaspora/
http://www.mprp.gov.ro/web/chestionar-mrp-adresat-mediului-asociativ-romanesc-din-comunitatile-istorice-si-diaspora/
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AMBASADA ROMÂNIEI ÎN REPUBLICA TURCIA A SĂRBĂTORIT IA ROMÂNEASCĂ 

PRINTR-O PREZENTARE DE MODĂ DE EXCEPȚIE ȘI UN EVENIMENT CARITABIL ÎN 

SPRIJINUL COPIILOR REFUGIAȚI SIRIENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30680-2019-06-18-08-18-23.html 

 

Cu ocazia celebrării Zilei Universale a Iei Românești, la 13 iunie 2019, în contextul special al 

exercitării, de către România, pentru prima dată, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, 

Ambasada României în Republica Turcia a sărbătorit ia românească printr-o prezentare de 

modă inedită denumită "SimfonIA Florilor", transmite Romanian Global News. 

 

În cadrul paradei de modă, brandul românesc "Flori de Ie" a prezentat 30 de costume 

tradiționale românești, precum și o colecție de design vestimentar modern inspirată din cultura 

și tradițiile românești, dedicată special acestui eveniment aniversar al iei românești la Ankara 

și a cuprins ținute de gală și de cocktail, pictate manual sau îmbogățite de accesorii realizate 

cu ajutorul artizanilor români. Motivul central al colecției a fost păunul, desprins din portul 

popular bistrițean, simbol al vieții și al frumuseții. 

 

Această colecție a fost realizată cu sprijinul designerului pentru accesorii florale Andreea Radu 

și al doamnei Andreea Ghencea, make-up artist, direcția artistică fiind asigurată de Cătălin 

Orezeanu. 

 

Evenimentul a avut loc în premieră pe terasa Atakule, cel mai vechi centru comercial din 

Turcia și simbolul orașului Ankara, prezentând o vedere panoramică impresionantă a capitaliei 

Ankara. Turnul Atakule a fost luminat în culorile drapelului României și a prezentat pe ecranele 

sale mesajul "Sărbătorim ia românească" în limbile turcă și engleză. 

 

Formația de jazz "World Mix Band", condusă de către profesorul trompetist român Julian Lupu 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30680-2019-06-18-08-18-23.html
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din cadrul Orchestrei Bilkent din Ankara, a interpretat piese românești și internaționale în 

aplauzele publicului. 

 

Evenimentul a fost deschis de către ambasadorul României în Republica Turcia, Gabriel 

Șopandă, și fondatorul "Flori de Ie", Dr. Ec. Cristina Chiriac. Ambasadorul României a susținut 

o scurtă prezentare despre importanța iei și a costumului popular în folclorul românesc, 

mulțumind doamnei Cristina Chiriac și echipei sale pentru dedicația, eforturile și activitatea în 

păstrarea și promovarea tradițiilor românești autentice. A accentuat faptul că evenimentul 

"SimfonIA Florilor" a fost realizat în premieră la Ankara și la Centrul Atakule, reprezentând 

totodată cea de-a treia colaborare fructuoasă a "Flori de Ie" cu Ambasada României la Ankara. 

 

Doamna Cristina Chiriac a prezentat o scurtă descriere a costumelor populare și a precizat că 

rolul artizanilor și meștesugarilor români în contextul actual este vital pentru perpetuarea 

tradițiilor românești. 

 

La eveniment au participat personalități din mediul politic, diplomatic și de afaceri din Ankara, 

printre care secretarul general al organizației TURKSOY (The International Organization of 

Turkic Culture), peste 30 de ambasadori acreditați la Ankara și din cadrul MAE turc, directorul 

general al departamentului Uniunea Europeană din MAE turc, rectori ai universităților din 

Ankara, oameni de afaceri proeminenți din Ankara și Istanbul și peste 300 de participanți. 

 

Evenimentul a fost reflectat extensiv în mass media de limbă turcă, de către agenția națională 

de presă Anadolu, postul de televiziune național al Turciei TRT, observatorul diplomatic, 

precum și alte publicații online și presă scrisă. 

 

La 14 iunie 2019, consilierul cultural al Ambasadei României în Ankara și vicepreședinte al 

organizației nonguvernamentale SHOM (Spouses of Heads of Mission Ankara), doamna 
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Lavinia Ochea, a organizat în colaborare cu fondatorul "Flori de Ie", Dr. Ec. Cristina Chiriac 

cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil în sprijinul copiilor refugiaților sirieni. 

 

Acțiunea denumită „Fascinating Fascinator Garden Tea Party" a avut loc pentru prima dată în 

gradina Ambasadei României și s-a bucurat de prezența a peste 50 de reprezentate ale 

organizațiilor SHOM și DMEDD (Spouses Association of the Ministry of Foreign Affairs of 

Turkey) și a unor femei de afaceri și din mediul universitar din Ankara. La eveniment a 

participat soția ministrului învățământului din Republica Turcia, directorul general pentru 

cultură din cadrul ministerului învățământului, precum și soția ministrului adjunct al afacerilor 

externe al Turciei. 

 

Grădina Ambasadei a fost îmbrăcată în flori naturale și decorațiuni florale realizate de către 

fondatorul brandului pentru accesorii florale „Happy Forever by Andreea", doamna Andreea 

Radu, creând o atmosferă de sărbătoare a verii, a iei românești și a feminismului. Au fost 

expuse ii și creații ale brandului românesc "Flori de ie" precum și costume tradiționale 

românești aflate în patrimoniul Ambasadei. 

 

Doamna Lavinia Ochea a prezentat participantelor ia românească și importanța acesteia în 

cultura națională, purtând o creație "Flori de ie", cu decoruri geometrice, elementul predominat 

fiind rombul, despre care se spune în cultura populară că reprezintă unificarea materiei cu 

spiritul, mai simplu spus unirea cerului cu pământul, protecție sporită purtătoarei, vărfurile 

rombului reprezentând de fapt extremitățile crucii. 

 

A mulțumit tuturor pentru prezența la evenimentul caritabil și pentru contribuția lor în sprijinul 

copiilor refugiați sirieni din Ankara, menționând că va continua să susțină implicarea 

organizației SHOM pe care o conduce în proiecte caritabile de acest gen. 
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Fondatorul Flori de Ie și al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, Dr. Ec. 

Cristina Chiriac a susținut o scrută prezentare despre importanța și rolul femeii în societate, 

menționând imensa responsabilitate pe care o au acestea în crearea și educarea generațiilor 

viitoare, a adresat un apel la unitate internațională de a depăși obstacolele create de 

prejudecăți și cutume sociale și a mulțumit audienței și doamnei Lavinia Ochea pentru 

deschidere și implicare. 

 

În cadrul evenimentului a avut loc un mini-bazar cu produse tradiționale românești și 

internaționale, iar fondurile urmează să fie donate către centrul non-profit pentru susținerea 

familiei și copiilor Al-Farah ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and 

Migrants) pentru achiziționare de haine și jucării pentru copii refugiaților sirieni din zona 

metropolitană Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PARLAMENT: COMISIA PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI PRIVIND VOTUL ÎN 

DIASPORA – CONSTITUITĂ 

https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/18/parlament-comisia-pentru-elaborarea-proiectului-privind-

votul-in-diaspora-constituita--327713?fbclid=IwAR3YVH5tnlVS7rpwmPkjpsettU-

Mn8KmcSPEkwaITYWQEVticFKZDdCTW3s 

 

Plenul Parlamentului a decis, marţi, constituirea Comisiei speciale comune a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative 

în materie electorală. 

 

Comisia are drept scop elaborarea unei propuneri legislative privind desfăşurarea procesului 

electoral în afara ţării şi va funcţiona pe o perioadă de 6 luni. 

 

Conform proiectului de hotărâre, comisia poate invita la lucrări specialişti şi reprezentanţi ai 

autorităţilor publice şi ai organizaţiilor nonguvernamentale. 

 

 

Comisia va fi compusă din: Natalia Intotero, Angel Tîlvăr, Valeriu Steriu, Florin Manole, Mirela 

https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/18/parlament-comisia-pentru-elaborarea-proiectului-privind-votul-in-diaspora-constituita--327713?fbclid=IwAR3YVH5tnlVS7rpwmPkjpsettU-Mn8KmcSPEkwaITYWQEVticFKZDdCTW3s
https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/18/parlament-comisia-pentru-elaborarea-proiectului-privind-votul-in-diaspora-constituita--327713?fbclid=IwAR3YVH5tnlVS7rpwmPkjpsettU-Mn8KmcSPEkwaITYWQEVticFKZDdCTW3s
https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2019/06/18/parlament-comisia-pentru-elaborarea-proiectului-privind-votul-in-diaspora-constituita--327713?fbclid=IwAR3YVH5tnlVS7rpwmPkjpsettU-Mn8KmcSPEkwaITYWQEVticFKZDdCTW3s
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Furtună, Bianca Gavriliţă, Sebastian Radu, Dan Manoliu, Cristian Marciu, Adrian Diaconu - din 

partea PSD; Gabriel Andronache, Victor Paul Dobre, Laurenţiu Leoreanu, Iulia Scântei şi 

Daniel Fenechiu - PNL; Tudor Benga şi Radu Mihail - USR; Dorin Bădulescu - ALDE; 

Georgian Pop - PRO România; Iusein Ibram - minorităţile naţionale; Cornel Sămărtinean - 

PMP şi Marton Arpad - UDMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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“FACILITAREA CONTRIBUȚIEI DIASPOREI LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI 

SOCIALĂ A ȚĂRII” 

 

Joi, 20 iunie 2019 a avut loc masa rotundă cu tema “Facilitarea contribuției Diasporei la 

dezvoltarea economică și socială a țării” a cărei organizator a fost domnul senator Radu 

Mihail, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării, din Senatul 

României.  

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale Republicii Turcia, 

Regatul Spaniei, Republicii Federale Germania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Danemarcei, 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Irlandei și 

Republicii Bulgaria. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni 

Participanții au fost invitați să vorbească despre modul în care relaționează statele pe care le 

reprezintă cu cetățenii care locuiesc în afara granițelor. Au fost aduse în discuție politicile de 

taxare, impozitele pe care cetățenii din străinătate trebuie să le plătească în țara de origine și 

modalitățile prin care pot fi rezolvate acestea (prezență fizică la instituțiile publice, online, prin 

servicii de curierat etc.). Un subiect important a fost acela al proiectelor prin care diaspora se 

implică economic în țările de origine. Reprezentanții misiunilor diplomatice au vorbit despre 

proiectele tip Diaspora Start-Up pe care statele pe care le reprezintă le au în derulare.  

“Cetățenii români din străinătate au o contribuție semnificativă la bugetul României. Se 

estimează că 1% din totalul capitalului transferat anual la nivel global este reprezentat de 

transferurile pe care cetățenii români le fac din statele-gazdă către România. Ne dorim ca 

această resursă să fie gestionată cât mai eficace posibil” a punctat în introducere domnul 

senator Radu Mihail, președintele Comisiei. 

Excelența sa, domnul José Guillermo Ordorica Robles, ambasadorul Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Statelor Unite Mexicane în România a prezentat felul în care Statelor Unite 

Mexicane se raportează la cetățenii săi care locuiesc în străinătate. Statul mexican sprijină 

integrarea mexicanilor în țările-gazdă în numeroase domenii: politică locală, antreprenoriat, 

educație, cultură, considerând că mexicanii care se stabilesc în Statele Unite ale Americii sau 

alte state nu sunt cetățeni pe care Mexicul îi pierde, ci aliați puternici în dialogul bilateral dintre 

state. Există numeroase asociații și rețele prin care profesioniștii comunică și schimbă 

experiențe între ei, de la rețele internaționale ale medicilor mexicani, ale profesorilor mexicani, 

sau start-up-rilor mexicane la rețele internaționale ale antreprenorilor în domeniul construcțiilor.  



 

                   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, 

 

35 

La rândul său, reprezentantul Irlandei a punctat tactica de “diplomație culturală” pe care 

Irlanda a adoptat-o pentru a face vizibile comunitățile de irlandezi în alte state. Un bun 

exemplu în acest sens ar fi sărbătoarea Sfântului Patrick (ziua națională a Irlandei) care se 

sărbătorește în foarte multe state din lume, printre care amintim Statele Unite ale Americii, 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord și România.  

Concluzia discuțiilor a fost aceea că lumea de astăzi este una a inter-conectivității globale. 

Cetățenii unui stat sunt în permanență în legătură cu statul de origine prin intermediul 

internetului și accesului în timp real la informații. Termenul de “diasporă” devine unul din ce în 

ce mai caduc și greu de aplicat. De aceea cadrul internațional legal în care statele gândesc și 

se raportează la fenomenul migrator trebuie să țină pasul cu evoluțiile globale. 

 

 


