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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1.Campania de informare privind Ghidul Beneficiarului a ajuns la Odesa şi Ismail 

2. La Olimpiada de limba şi literatura română au participat cei mai talentaţi elevi români din 

regiunea Cernăuţi 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie pot solicita noul statut de rezident în UK 

4. Cultura română sărbătorită la Edinburgh 

5. Primul Hram al Parohiei Carignano 

6. Muzicienii români de la Purcell School deschid Seria Românească de la St Martin-in-the-

Fields în 2019 

 

III. ACTUALITATE 

7. Întrevederea ministrului Natalia-Elena Intotero cu ambasadorul Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord, Andrew Noble 

8. Indexarea prestaţiilor familiale: Comisia Europeană deschide o procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Austriei 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

 

9. APCE adoptă Rezoluţia 2262 (2019) privind protecţia drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale în baza raportului senatorului Viorel Badea, membru al Delegaţiei 

Parlamentului României la APCE 
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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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CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND GHIDUL BENEFICIARULUI A AJUNS LA ODESA ŞI 

ISMAIL 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-ghidul-beneficiarului-a-ajuns-la-odesa-si-ismail/ 

 

În perioada 26-27 ianuarie 2019, delegaţia MRP condusă de secretarul de stat Victor Alexeev 

a ajuns în Ucraina, la Odesa şi Ismail. 

 

Prima parte a agendei de lucru de la Odesa a cuprins întrevederi cu mediul asociativ, mass-

media în limba română, reprezentanţi ai clerului, precum şi cu exponenţi ai lumii academice. 

Temele de discuţie au vizat Ghidul Beneficiarului 2019 cu îmbunătăţirile aduse, dar şi 

problematicile cu care se confruntă etnicii români din teritoriu. Un accent deosebit fiind plasat 

asupra importanţei sprijinirii educaţiei prin demersuri dedicate păstrării şi promovării limbii 

române. 

 

Campania de informare MRP privind fondurile de finanţare nerambursabilă care pot fi accesate 

în baza depunerii de proiecte la minister a continuat la Ismail cu o întâlnire de lucru 

desfăşurată la sediul Centrului de Informare al României din cadrul Universităţii Umaniste de 

Stat din Ismail. La discuţii au participat membri ai asociaţiilor româneşti, cadre didactice şi 

oameni de cultură din regiunea Odesa. S-a discutat în detaliu despre modalitatea de redactare 

a proiectelor, despre bune practici şi modele de succes, precum şi despre încurajarea mediului 

asociativ de a forma noi asociaţii şi de a colabora mai mult în vederea realizării de proiecte 

comune în sudul Basarabiei istorice. Printre participanţii s-au aflat şi beneficiari ai finanţărilor 

de la MRP din anii anteriori, care au adus în lumină dificultăţile pe care le-au întâmpinat în 

procesul de aplicare de proiecte şi au sugerat câteva soluţii pentru evitarea acestora. 

 

 

Delegaţia MRP  a fost însoţită de Excelenţa Sa, domnul Emil Rapcea, consulul general al 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-ghidul-beneficiarului-a-ajuns-la-odesa-si-ismail/
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României la Odesa. Campania va continua curând în Albania şi Macedonia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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LA OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ AU PARTICIPAT CEI MAI 

TALENTAŢI ELEVI ROMÂNI DIN REGIUNEA CERNĂUŢI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29662-2019-01-29-11-28-02.html 

 

La Gimnaziul nr. 6 "Alexandru cel Bun" din Cernăuţi s-a desfăşurat cea de-a treia etapă a 

Olimpiadei Regionale la limba şi literatura Română, transmite www.bucpress.eu, preluat de 

Romanian Global News. 

 

45 de elevi din clasele a opta, a noua, a zecea şi a unsprezecea de la şcolile de cultură 

generală cu limba română de predare din raioanele Herţa, Hliboca, Storojineţ, Noua Suliţă, dar 

şi din oraşul Cernăuţi erau pe listele de participare la Olimpiada regională la limba şi literatura 

română. Disdedimineaţă copiii însoţiţi de dascălii lor de română au venit la Cernăuţi pentru a-şi 

demonstra cunoştinţele la limba maternă. Spre deosebire de anii trecuţi, anul acesta numărul 

participanţilor la olimpiadă a crescut, ne-au informat membrii comisiei de jurizare. Subiectele 

propuse elevilor nu au fost nici prea complicate, dar nici uşoare. Cei care s-au evidenţiat pe 

parcursul anului de studii la învăţătură au rezolvat cu uşurinţă testele şi subiectele propuse. 

 

Participanţii la Olimpiadă au avut la dispoziţie patru ore pentru a răspunde la întrebările 

propuse şi pentru a-şi demonstra aptitudinile sale. Unii elevi s-au încadrat chiar şi în trei ore. 

Anume cu unii dintre participanţii la Olimpiada de limba şi literatura română a stat de vorbă şi 

reporterul BucPress TV. Elevii au afirmat că subiectele au fost pe măsura aşteptărilor lor, unii 

însă au rămas dezamăgiţi că nu au avut posibilitate să-şi demonstreze capacităţile, întrucât n-

au avut parte de o temă liberă. Dar, ei speră, totuşi, că au reuşit să facă faţă tuturor cerinţelor. 

 

Doamna profesor Lora Bostan, preşedinta Juriului, a calificat această Olimpiadă ca fiind un 

moment de sărbătoare atât pentru elevii şcolilor cu limba română de predare din regiunea 

Cernăuţi, cât şi pentru dascălii lor. Învingătorii Olimpiadei de astăzi vor participa şi la cea de-a 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29662-2019-01-29-11-28-02.html
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patra etapă – Olimpiada naţională la limba şi literatura română, la care vor participa şi elevii 

din regiunea Transcarpatia. 

 

Material video aici: http://www.bucpress.eu/social/la-olimpiada-de-limba-si-8570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CETĂŢENII ROMÂNI AFLAŢI ÎN MAREA BRITANIE POT SOLICITA NOUL STATUT DE 

REZIDENT ÎN UK 

https://www.timpromanesc.ro/cetatenii-romani-aflati-in-marea-britanie-pot-solicita-noul-statut-de-rezident-in-uk/ 

 

Începând  21 ianuarie 2019, cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie pot solicita noul statut de 

rezident în UK (settled sau pre-settled status). 

 

Condiţiile de eligibilitate vizează: 

 

Trebuie să fiţi cetăţean european, rezident în Marea Britanie (dar nu cetăţean britanic), cu un 

paşaport biometric european valabil, 

Membru de familie al unui cetăţean European provenit din state terţe şi care are un card de 

rezidenţă biometric, 

Să aveţi acces la un dispozitiv cu sistem de operare Android, versiunea 6.0 (smartphone sau 

tabletă, cu tehnologie NFC*) pentru a utiliza aplicaţia Home Office 

(https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app), pentru confirmarea 

identitităţii, ca parte a procesului de aplicare. 

Dacă deţineţi şi paşaport britanic, nu trebuie să mai aplicaţi pentru noul statut de resident. 

 

Dacă nu îndepliniţi cerinţele de eligibilitate Nu trebuie să aplicaţi în această fază. 

 

Sistemul de solicitare a noului statut de rezident în UK va fi deschis tuturor cetăţenilor europeni 

din 30 martie 2019. 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa pagina oficială Home Office. 

 

Cetăţenii români care intenţionează să utilizeze modalitatea online de înregistrare a statutului 

https://www.timpromanesc.ro/cetatenii-romani-aflati-in-marea-britanie-pot-solicita-noul-statut-de-rezident-in-uk/
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de rezident în Marea Britanie, dar nu dispun de telefoane sau tablete cu sistem de operare 

compatibil (minim Android 6.0) cu aplicaţia guvernului britanic, se pot deplasa la unul din cele 

13 centre de scanare a documentelor de identitate. Accesul la aceste centre autorizate de 

guvernul britanic se face numai pe baza unei programări prealabile. Fiecare centru operează 

un sistem propriu de programare. 

Centrele de scanare sunt situate în Bath, Belfast, Caerphilly, Edinburgh, Hertfordshire, Hull, 

Lincolnshire, London (Hackney), London (Southwark), Sandwell, Southampton, Stockton-on-

Tees şi Trafford. 

Mai multe informaţii la GOV.UK 

 

Detalii referitoare la documentele necesare, modalităţile de aplicare (online sau poştă), şi alte 

aspecte ale procedurii de înregistrare AICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CULTURA ROMÂNĂ SĂRBĂTORITĂ LA EDINBURGH 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29688-2019-02-01-08-25-41.html 

 

Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, a avut loc la biserica St Philip, Logie Green Road, EH7 4 EH, 

Edinburgh (Scoţia), spectacolul cu titlul CULTURA ROMÂNĂ SĂRBĂTORITĂ LA 

EDINBURGH, sub egida Centrului Comunitar Românesc şi a Consulatului General al 

României la Edinburgh. S-au întrunit, cu fervoarea iubirii de patrie, forţe artistice locale şi din 

ţară, solişti vocali, instrumentişti, dirijori, poeţi, transmite Romanian Global News. 

 

Preotul bisericii ortodoxe, Ioan Florin Florescu a prezentat o consistentă alocuţiune despre 

valorile culturii româneşti, iar un cuvânt de salut şi gratitudine a rostit Mihai Delcea, consulul 

României la Edinburgh. 

 

A fost un spectacol mai complet şi mai bine susţinut artistic de către toţi cei prezenţi, într-o 

unitate şi un echilibru valoric remarcabile. S-au interpretat în exclusivitate piese muzicale 

româneşti, precum "Când perdeaua dragii mele" (muzica Alfred Alessandrescu, versuri Alfred 

de Musset), "Stelele-n cer" (muzica Nicolae Bretan, versuri de Mihai Eminescu) sau "Pasii", 

cântec compus de Felicia Donceanu pe versuri de George Călinescu, toate interpretate de 

soprana Roxana Niţe, acompaniată la pian de Răzvan Luculescu. Baritonul Mihai Stoica, 

acompaniat de pianistul Vali Vădănoiu au cântat piese cu pronunţat caracter patriotic şi filon 

popular, foarte rar auzite în sălile de concert, precum "Măi Ardeal!","Cântec de Unire" sau 

"Duce-m-aş şi m-aş tot duce". Tinerii Luca Rusu, pian şi Bogdan Jeler, flaut, au interpretat 

"Cântec Vechiu" de Paul Constantinescu. 

 

În această alcătuire, urmând şi aprecierilor unanime ale românilor prezenţi în sală, alăturarea 

poeziei, prin sonetele lui Adrian Munteanu în interpretarea autorului care a adăugat şi un 

grupaj de poezii eminesciene, a venit să completeze şi să amplifice vibraţia, emoţia şi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29688-2019-02-01-08-25-41.html
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adâncimea întregului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PRIMUL HRAM AL PAROHIEI CARIGNANO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29678-primul-hram-al-parohiei-carignano.html 

 

Parohia Carignano îşi serbează pentru prima dată Ocrotitorul, pe Sfântul Iosif cel Milostiv, 

Mitropolitul Moldovei, şi zece luni de la prima Sfântă Liturghie. Împreună cu Părintele IOAN 

SFÎRNACIUC, pentru a slujii împreună Sfânta Liturghie, au slujit Pr. Nicolai Vasilescu de la 

Parohia Chivasso, Pr. Dumitru Babula de la Parohia Ivrea, Pr. Cristian Vasilescu de la Parohia 

Torino 1, Pr. Timotei Asandei de la Parohia Giaveno iar duminică Pr. Bogdan Filip de la 

Parohia Venaria, transmite Romanian Global News. 

 

Au fost prezenti, de asemenea, consul Simona Bojea care a transmis mesajul Doamnei consul 

General de la consulatul Român din Torino, Dl. Giorgio Albertino, Primar al Oraşului Carignano 

care a mulţumit concetăţenilor noştri pentru contribuţia adusă oraşului şi don Mario Fassino 

parohul Bisericii Catolice. 

 

Bucuria sa încheiat cu agapa frăţească la care au participat cu toţii. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29678-primul-hram-al-parohiei-carignano.html
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MUZICIENII ROMÂNI DE LA PURCELL SCHOOL DESCHID SERIA ROMÂNEASCĂ DE LA 

ST MARTIN-IN-THE-FIELDS ÎN 2019 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29660-2019-01-29-11-16-34.html 

 

Violoniştii Iohan Coman, Rebeca Lazăr şi Ioan-Octavian Pârlea, alături de pianiştii Kira Frolu şi 

Radu Stoica, studenţi şi absolvenţi români la prestigioasa şcoală de muzică britanică Purcell 

School, vor concerta, în data de 29 ianuarie, la St Martin-in-the-Fields (SMITF), una dintre cele 

mai importante scene muzicale londoneze, în debutul celui de-al nouălea an al Seriei 

Româneşti pe care Institutul Cultural Român din Londra o organizează în colaborare cu 

remarcabila instituţie, transmite Romanian Global News. 

 

Concertul reprezintă, totodată, debutul unei noi colaborări a ICR Londra cu Purcell School, prin 

promovarea studenţilor români talentaţi, înscrişi la cursurile cunoscutei şcoli. La SMITF, 

aceştia vor prezenta un program cuprinzând lucrări de Enescu, Mozart, Lalo, Stravinsky şi 

Prună. 

 

St Martin-in-the-Fields, biserica parohială a Casei Regale britanice, este cunoscută în rândul 

melomanilor drept una dintre cele mai active scene muzicale londoneze şi atrage de fiecare 

dată, în cadrul numeroaselor concerte de muzică clasică, sute de spectatori în somptuosul 

monument arhitectonic din Trafalgar Square. Seria Românească, în care au concertat mulţi 

dintre cei mai valoroşi tineri muzicieni români, este organizată, fără întrerupere, din anul 2011. 

 

Iohan Coman s-a născut în Paris, Franţa, în septembrie 2001. La vârsta de patru ani a început 

să studieze vioara la Conservatorul „S. Rachmaninov" şi la Conservatorul „Slav-Bagnolet" din 

Paris. La scurt timp după ce s-a mutat din Paris în Bacău, în 2009, Iohan a devenit solist al 

Orchestrei Filarmonice „Mihail Jora" din Bacău şi, câţiva ani mai târziu, solist al Orchestrei 

Naţionale de Cameră din Chişinău, Moldova. În afară de concertele susţinute alături de diverse 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29660-2019-01-29-11-16-34.html
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orchestre, Iohan a participat şi a obţinut premii la numeroase competiţii organizate în întreaga 

lume. În martie 2015, el a câştigat Concursul Naţional de Teorie Muzicală din Iaşi, iar la scurt 

timp după aceasta, Competiţia Internaţională Muzicală „Whitgift" din Londra. Recent, Iohan a 

obţinut premii la mai multe competiţii din România, printre care amintim Olimpiada Naţională 

de Interpretare Instrumentală, cea de-a douăzecea ediţie a Competiţiei Naţionale „Primăvara 

Artelor" şi Concursul Naţional al Interpreţilor Violonişti. 

 

Kira Frolu este câştigătoarea a numeroase competiţii internaţionale, cum ar fi "Chords of 

Khortitsa" şi "Vladimir Krainev" (Ucraina), "Maria Tjarri"(Cipru), "Pianale" (Germania), 

"Jeunesses Musicales" (România), "Young Pianists of the North" (Marea Britanie). A început 

să studieze pianul la Şcoala de Muzică Nr. 3 din Bucureşti, apoi şi-a continuat studiile cu 

profesoara Elena Petrenco la Şcoala de Muzică "Dinu Lipatti" şi în privat cu Maria Masycheva 

în Berlin. Kira a fost reprezentanta şcolii sale de nenumărate ori la Olimpiade naţionale şi alte 

competiţii locale sau internaţionale unde a obţinut premiul întâi. Din 2016, Kira a studiat sub 

îndrumarea profesorului William Fong la Şcoala Tinerilor Muzicieni Purcell, fiind sprijinită prin 

proiectul Guvernului britanic pentru muzică şi dans. Din septembrie 2018, ea îşi va continua 

studiile, îndrumată de acelaşi profesor la Academia Regală de Muzică, unde a reuşit să obţină 

o bursă de studiu integrală. 

 

Rebeca Lazăr s-a născut în 2003 şi a început să studieze vioara la vârsta de şapte ani, în 

România, sub îndrumarea profesorului Doru Munteanu de la Colegiul Naţional de Muzică 

„George Enescu". Ea a participat la numeroase competiţii naţionale şi regionale din România, 

cum ar fi „Iosif Sava", „Dinu Lipatti" şi „George Enescu". Ulterior, Rebeca a fost admisă la 

Şcoala Purcell unde studiază acum sub tutela profesorului Charles Sewart. În afara şcolii, 

Rebeca mai studiază şi alături de Remus Azoiţei, profesor la Academia Regală de Muzică din 

Londra. În 2016 şi 2017 ea a participat la cursurile de specialitate ale Academiei Muzicale de 

Vară din Sinaia, organizate de Jeuness Events în România. Anul trecut, Rebeca a fost una 
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dintre câştigătoarele Competiţiei "Middle School Concerto". Violonista a luat parte şi la cursuri 

profesioniste de muzică, pentru solişti sau pentru orchestră, oferite de experţi precum Levon 

Levon Chilingirian, Remus Azoitei, Irina Muresanu şi Ileana Baltaga. 

 

Ioan-Octavian Pîrlea cântă la vioară de la vârsta de şapte ani. El şi-a început studiile muzicale 

la Liceul „Tudor Ciortea" din Braşov iar, mai apoi, în clasa a cincea, a fost transferat la Şcoala 

„Dinu Lipatti" din Bucureşti. A obţinut premii atât la numeroase Olimpiade naţionale de vioară, 

cât şi la competiţii naţionale şi internaţionale. Ioan-Octavian a participat, de asemenea, la 

cursuri profesioniste oferite de Alexandru Gavrilovici, Evgenja Chugaeva şi Anatoljevna 

Polozova. În 2016, în timpul unor cursuri organizate la Sinaia, doi violonişti profesionişti l-au 

remarcat pe tânăr, îndemnându-l să susţină un examen de admitere la Şcoala Purcell, unde 

acesta a obţinut, ulterior, o bursă de studiu integrală. 

 

Radu Stoica s-a născut în Alexandria şi a început să studieze pianul la vârsta de şase ani. În 

2012, Radu s-a mutat în Bucureşti pentru a-şi continua studiile la Colegiul Naţional de Arte 

„Dinu Lipatti", în promoţia îndrumată de Elena Pentrenco. În 2014 el şi-a înregistrat primul CD 

la Radio România. Radu a obţinut distincţii la nenumărate competiţii naţionale şi internaţionale, 

printre care amintim Competiţia Internatională de Pian "Nice", Competiţia Internaţională "Tudor 

Dumitrescu", "Millenium" sau "Pianul Craiovei". Radu a fost invitat în nenumărate ocazii să 

susţină recitaluri în România sau în afara graniţelor. Radu şi-a început studiile la Şcoala 

Tinerilor Muzicieni Purcell în 2018. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ÎNTREVEDEREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO CU AMBASADORUL 

REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, ANDREW NOBLE 

http://www.mprp.gov.ro/web/intrevederea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-ambasadorul-regatului-unit-al-marii-

britanii-si-irlandei-de-nord-andrew-noble/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii vor 

colabora pe proiecte de interes comun adresate atât românilor din ţară şi din Regatul Unit, cât 

şi cetăţenilor britanici, în special în cadrul unor campanii de informare, precum şi de 

promovare a valorilor României. 

 

Ministrul Natalia-Elena Intotero şi E.S. Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei 

de Nord, Andrew Noble, au convenit asupra viitoarei colaborări în cadrul unei întrevederi ce a 

avut loc astăzi, 30 ianuarie 2019, la sediul MRP. Temele de discuţie au fost Brexit, 

comunitatea românească din Regatul Unit, demersurile ministerului în vederea unei cât mai 

bune informări a românilor din Marea Britanie cu privire la Brexit, precum şi evenimentele pe 

care MRP le organizează pe durata deţinerii de către România a preşedinţiei rotative a 

Consiliului Uniunii Europene. 

 

Ministrul a salutat sprijinul acordat de Marea Britanie comunităţii românilor stabiliţi pe teritoriul 

său, inclusiv tinerilor care şi-au derulat sau îşi derulează studiile în Regatul Unit. Totodată, 

Natalia-Elena Intotero a făcut referire la climatul de nesiguranţă din rândul comunităţii 

româneşti de pe teritoriul britanic, care este îngrijorată cu privire la viitorul post-Brexit. Ministrul 

a subliniat că prioritare, în contextul Brexit şi al PRESCONS 2019, sunt interesele cetăţenilor 

europeni şi că rolul României este în primul rând acela de a acţiona ca mediator şi ca promotor 

al dialogului. 

 

Ministrul a prezentat demersurile MRP în vederea unei cât mai bune informări a românilor din 

http://www.mprp.gov.ro/web/intrevederea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-ambasadorul-regatului-unit-al-marii-britanii-si-irlandei-de-nord-andrew-noble/
http://www.mprp.gov.ro/web/intrevederea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-ambasadorul-regatului-unit-al-marii-britanii-si-irlandei-de-nord-andrew-noble/
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Marea Britanie cu privire la Brexit. În cadrul ministerului funcţionează un comitet intern de lucru 

pentru Afaceri Europene care se ocupă şi de monitorizarea evoluţiilor privind procesul de 

retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, în vederea informării cetăţenilor români 

stabiliţi pe teritoriul britanic. De asemenea, MRP se află în dialog permanent cu MAE şi cu 

misiunea diplomatică a României la Londra, precum şi cu oficiile consulare ale României şi a 

creat o adresă de mail dedicată, brexit@mprp.gov.ro, unde cetăţenii români din Regatul Unit 

transmit întrebări legate de viitorul lor pe teritoriul britanic. Principalele preocupări ale acestora 

ţin de teme precum rezidenţa, studiile, transportul de persoane şi mărfuri. 

 

De asemenea, ministrul l-a informat pe ambasadorul Andrew Noble cu privire la campaniile de 

informare derulate de MRP atât la nivel intern – “Informare acasă! Siguranţă în lume!” – cât şi 

peste hotare. Natalia-Elena Intotero a menţionat, în acest sens, că în zilele următoare, experţi 

ai MRP se vor afla în Marea Britanie unde vor derula sesiuni de informare pentru scrierea de 

proiecte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile din partea MRP. Astfel de sesiuni au 

loc în data de 1 februarie a.c., la Manchester, şi în data de 2 februarie a.c., la Londra. 

Ambasadorul Andrew Noble a apreciat programele şi iniţiativele MRP şi a acceptat invitaţia 

adresată de ministru de a lua parte la evenimente din cadrul campaniilor pe care ministerul le 

va derula în cursul acestui an. La rândul său, a invitat reprezentanţii MRP să participe la 

evenimentele de informare a cetăţenilor români din Marea Britanie, derulate la Manchester şi 

Londra, în cursul lunii februarie a.c., la iniţiativa părţii britanice. 

 

Discuţia a acoperit şi reuniunile pe care MRP le organizează pe durata PRESCONS 2019, 

menţionându-se că problematica diasporei, în context european, este una dintre temele pe 

care ministerul le aduce la masa dezbaterilor. Ministrul Natalia-Elena Intotero l-a invitat pe 

ambasador să participe la aceste evenimente. 

 

Tot în marja întrevederii, diplomatul britanic şi-a exprimat aprecierea faţă de comunitatea 
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românească din Marea Britanie, care s-a integrat foarte bine şi care este valoroasă atât din 

punct de vedere al contribuţiei economice, cât şi al atitudinii faţă de muncă şi faţă de 

societatea britanică. Ambasadorul a evocat posibilitatea unei colaborări în vederea valorificării 

imaginii României moderne şi a valorilor sale în rândul britanicilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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INDEXAREA PRESTAŢIILOR FAMILIALE: COMISIA EUROPEANĂ DESCHIDE O 

PROCEDURĂ DE CONSTATARE A NEÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR ÎMPOTRIVA 

AUSTRIEI 

https://www.timpromanesc.ro/indexarea-prestatiilor-familiale-comisia-europeana-deschide-o-procedura-de-

constatare-a-neindeplinirii-obligatiilor-impotriva-austriei/ 

 

Comisia Europeană a decis joi, 24 ianuarie 2019, să trimită Austriei o scrisoare de punere în 

întârziere. Ea se referă la noi reglementări legislative în temeiul cărora prestaţiile familiale şi 

facilităţile fiscale familiale de care beneficiază cetăţenii UE vor fi indexate în situaţia în care 

copiii lor au reşedinţa în străinătate. 

 

De la 1 ianuarie 2019, Austria acordă prestaţii familiale şi facilităţi fiscale familiale copiilor care 

au reşedinţa într-un alt stat membru în funcţie de costurile vieţii din statul membru respectiv. 

Aceasta înseamnă că mulţi cetăţeni UE care lucrează în Austria şi contribuie la sistemul ei 

fiscal şi de securitate socială în aceeaşi măsură ca şi lucrătorii locali ar primi prestaţii 

diminuate pe baza simplului fapt că reşedinţa copiilor lor este într-un alt stat membru. 

 

„Piaţa noastră unică este bazată pe echitate şi pe tratament egal. În UE nu există lucrători de 

rangul al doilea. În situaţia în care lucrătorii mobili contribuie în aceeaşi măsură la un sistem de 

securitate socială ca şi lucrătorii locali, ei ar trebui să beneficieze de aceleaşi prestaţii sociale 

şi în cazul în care copiii lor trăiesc în străinătate. În UE nu există copii de rangul al doilea”, a 

declerat Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, 

competenţe şi mobilitatea forţei de muncă. 

 

Normele UE în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială [Regulamentul (CE) 

nr. 883/2004] nu permit unui stat membru să reducă prestaţiile în bani acordate persoanelor 

asigurate în baza legislaţiei sale doar pentru că ele sau membrii familiei lor au reşedinţa într-un 

https://www.timpromanesc.ro/indexarea-prestatiilor-familiale-comisia-europeana-deschide-o-procedura-de-constatare-a-neindeplinirii-obligatiilor-impotriva-austriei/
https://www.timpromanesc.ro/indexarea-prestatiilor-familiale-comisia-europeana-deschide-o-procedura-de-constatare-a-neindeplinirii-obligatiilor-impotriva-austriei/
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al stat membru. Aceste norme interzic şi discriminarea pe motive de naţionalitate. Orice 

reducere a prestaţiilor familiale pentru simplul motiv că reşedinţa copiilor lor este în străinătate 

încalcă normele UE în materie de securitate socială, precum şi principiul egalităţii de tratament 

aplicat lucrătorilor care sunt cetăţeni ai unui alt stat membru în ceea ce priveşte beneficiile 

sociale şi fiscale [Regulamentul (UE) nr. 492/2011]. 

 

Prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Austriei, Comisia Europeană a lansat oficial 

procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. Austria are acum la dispoziţie două luni 

pentru a răspunde aspectelor semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să 

trimită un aviz motivat. 

 

O piaţă unică echitabilă este o prioritate pentru actuala Comisie. În decembrie 2016, Comisia a 

prezentat o revizuire a normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială, pentru a 

le face echitabile, clare şi mai uşor de aplicat. Propunerea garantează libera circulaţie şi 

protejează drepturile cetăţenilor, consolidând în acelaşi timp instrumentele de combatere a 

posibilelor abuzuri. Statele membre ale UE au ajuns la un acord cu privire la propunere, în 

iunie 2018. Parlamentul European a votat propunerea în decembrie 2018. Au existat unele 

sugestii, atât în Consiliu, cât şi în Parlament, pentru a permite indexarea prestaţiilor familiale 

acordate copiilor care au reşedinţa în străinătate, dar ele au fost respinse în mod clar. 

Negocierile finale între cele trei instituţii pentru a ajunge la un compromis („trialoguri”) sunt în 

curs de desfăşurare. 

 

Principiul egalităţii de tratament interzice orice discriminare, directă sau indirectă, pe bază de 

naţionalitate. Mecanismul de indexare din Austria este discriminator întrucât determină o 

reducere a prestaţiilor familiale şi a facilităţilor fiscale acordate lucrătorilor din Austria pe baza 

simplului motiv că reşedinţa copiilor lor este într-un alt stat membru. Faptul că respectivul alt 

stat membru are un cost al vieţii mai mic decât Austria nu are relevanţă pentru o prestaţie 
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plătită ca sumă forfetară şi care nu este legată de cheltuielile efective pentru întreţinerea unui 

copil. 

 

Procedura formală de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de către un stat membru UE 

presupune mai multe etape. Astfel, dacă statul membru în cauză nu comunică măsurile prin 

care transpune integral dispoziţiile directivelor sau dacă nu ia măsuri pentru a înlătura 

suspiciunea că a fost încălcată legislaţia UE, Comisia poate iniţia o procedură formală de 

constatare a neîndeplinirii obligaţiilor. 

 

Etapele prevăzute în tratatele UE se încheie cu o decizie oficială: 

 

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere, solicitând informaţii suplimentare de la ţara 

în cauză. Aceasta din urmă trebuie să trimită un răspuns detaliat într-un anumit termen, de 

obicei de 2 luni. 

Dacă ajunge la concluzia că ţara nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în baza legislaţiei UE, 

Comisia poate trimite un aviz motivat – o solicitare oficială de a se conforma legislaţiei UE. 

Avizul conţine motivele pentru care Comisia consideră că ţara respectivă încalcă legislaţia UE, 

precum şi solicitarea ca statul membru să informeze Comisia, de obicei în termen de 2 luni, cu 

privire la măsurile luate. 

Dacă statul membru continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul 

Curţii de Justiţie. Majoritatea cazurilor sunt soluţionate înainte de a fi aduse în faţa Curţii. 

Dacă statul membru nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispoziţiilor directivei, 

Comisia poate solicita Curţii să aplice sancţiuni. 

Dacă hotărârea Curţii stabileşte că statul a încălcat legislaţia UE, autorităţile naţionale trebuie 

să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curţii. 
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APCE ADOPTĂ REZOLUŢIA 2262 (2019) PRIVIND PROTECŢIA DREPTURILOR 

PERSOANELOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN BAZA RAPORTULUI 

SENATORULUI VIOREL BADEA, MEMBRU AL DELEGAŢIEI PARLAMENTULUI 

ROMÂNIEI LA APCE 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=E053783B-AFFB-4883-B03D-

6287CDF99B37&fbclid=IwAR0kki3zQKj854xU9yqcFScmDd40f-FpPiBSBUU0XYGHYH0U5jZvwj9ST2g 

 

 La iniţiativa senatorului Viorel Badea a fost dezbătută şi adoptată rezoluţia referitoare la 

protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în contextul participării sale la prima 

parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului  Europei (APCE), Strasbourg, 

21-25 ianuarie 2019. 

 

 În expunerea sa, senatorul Viorel Badea şi-a exprimat regretul că, de la adoptarea 

Recomandării 1766 (2006) a APCE privind ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia 

minorităţilor naţionale, niciunul dintre cele patru state care nu au ratificat Convenţia - Belgia, 

Grecia, Islanda şi Luxemburg – şi cele patru state care nu au semnat şi nici ratificat acest 

instrument juridic fundamental - Andorra, Franţa, Monaco şi Turcia – nu au făcut progrese 

semnificative care să înlesnească o decizie politică favorabilă în viitorul apropiat. 

 

 Raportorul român a subliniat că protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale are nevoie mai mult ca oricând de o abordare multilaterală, bazată pe respectarea 

drepturilor omului, iar Convenţia-cadru este din această perspectivă un instrument juridic 

internaţional valoros, care a plecat de la premisa că protecţia minorităţilor poate fi cel mai bine 

atinsă prin angajamentul comun al statelor membre ale Consiliului Europei şi prin acceptarea, 

în acelaşi timp, a unei monitorizări independente cu privire la situaţia acestor persoane. 

 

 Senatorul Badea a atras atenţia cu privire la tendinţa tot mai accentuată de repolitizare 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=E053783B-AFFB-4883-B03D-6287CDF99B37&fbclid=IwAR0kki3zQKj854xU9yqcFScmDd40f-FpPiBSBUU0XYGHYH0U5jZvwj9ST2g
https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=E053783B-AFFB-4883-B03D-6287CDF99B37&fbclid=IwAR0kki3zQKj854xU9yqcFScmDd40f-FpPiBSBUU0XYGHYH0U5jZvwj9ST2g
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a protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, prin instrumentalizarea 

acestor probleme sau prin examinarea acestora prin prisma securităţii. A mai adăugat că acest  

tendinţă poate servi la alimentarea unei dinamici adversariale majoritate versus minoritate şi la 

reactivarea unor argumente care se bazează pe protecţia minorităţii înrudite pentru a justifica 

intervenţia, indiferent de natura sa, pe teritoriul statului de reşedinţă, a persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, în modalităţi care contravin normelor de drept internaţional. În acest 

context, s-a referit la Raportul din 2001 al Comisiei de la Veneţia privind tratamentul 

preferenţial al minorităţilor naţionale de către statul înrudit, document unde sunt explicate pe 

larg limitele intervenţiei statului în sprijinul minorităţii sale înrudite care trăieşte în alt stat, limite 

ce trebuie să respecte în mod obligatoriu principiile fundamentale ale dreptului internaţional. 

 

 În rezoluţia adoptată, APCE menţionează că ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, referitoare la interzicerea generală a discriminării şi 

implementarea deplină a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind 

drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, va contribui la consolidarea drepturilor 

acestor persoane, indiferent dacă aceste minorităţi sunt sau nu recunoscute ca atare. 

 

 Senatorul Badea a precizat totodată că al patrulea comentariu tematic al Convenţiei-

cadru din 2016, cu privire la sfera de aplicare a acesteia, are valoare de recomandare şi a 

încercat să clarifice cine sunt beneficiarii protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi cu privire la ce drepturi. De asemenea, absenţa unei definiţii juridice a 

minorităţii naţionale, generată de imposibilitatea statelor membre ale Consiliului Europei de a 

ajunge la un numitor comun în această privinţă, nu a reprezentat, în cele din urmă, în opinia 

sa, un obstacol în ratificarea acestui instrument juridic internaţional, lăsând statelor o marjă de 

apreciere pentru adaptarea respectivului instrument la situaţia din fiecare ţară. 

 

 La dezbaterea în plen pe marginea acestui raport au participat parlamentari din 
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România, Belgia, Ungaria, Austria, Suedia, Lituania, Azerbaidjan, Monaco şi Ucraina. 

 

 Rezoluţia APCE nr. 2262 (2019) privind protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale a fost adoptată cu o largă majoritate de către membrii Adunării. 
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