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LA CRUCEA DURERII DE LA LUNCA – LACRIMA TRECUTULUI URCĂ STRIGĂTOARE 

LA CERURI ŞI DUPĂ 76 DE ANI 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1708/  

 

Ocuparea criminală de către armata sovietică a teritoriilor românești – Ţinutului Herţa şi 

nordului Bucovinei –  foste părți ale Principatului Moldova independent, a Ţării de Sus a 

Moldovei lui Ştefan cel Mare, la 28 iunie 1940, după semnarea ruşinosului Pact  Ribbentrop-

Molotov sau Pactul Hitler-Stalin (23 august 1939), nu le-a adus herţenilor şi bucovinenilor  raiul 

promis, ci lacrimi şi durere. „Eliberaţi” de Patrie şi nemaiputând suporta jugul străin, românii 

autohtoni au dorit să trăiască liberi în Ţara lor şi a străbunilor lor. Dorul de fraţii de după sârma 

ghimpată, trasată peste noapte de un regim barbar şi hrăpăreţ, şi setea de libertate, le-a 

strecurat în inimi speranţa de dăinuire pe pământ românesc. Astfel, în noaptea de 6 spre 7 

februarie 1941, un grup de peste 400 dintre cei mai înflăcăraţi patrioţi din comunele Mahala, 

Boian, Ostriţa Herţei, Horecea, Ceahor, Corovia, Voloca etc., au pornit pe gheaţa Prutului spre 

Lunca Herţei, ca să treacă frontiera în România, neştiind că de-acum erau aşteptaţi de 

grănicerii ruşi şi că avea să-i pască aceeaşi soartă ca pe românii plecaţi spre Ţara lor de 

obârşie la sfârşitul lunii ianuarie acelaşi an. Doar 57 au avut norocul să treacă în România, 46 

au fost arestaţi, ceilalţi au murit în chinuri cristice, cosiţi de mitralierele călăilor sovietici, 

înecându-se în apele însângerate ale Prutului. 

A doua zi, satrapii  bolşevici i-au forţat pe locuitori să sape 3 gropi pe malul Prutului şi să 

arunce cadavrele – şi pe cei morţi, şi pe cei vii, pe ultimii, militarii sovietici omorându-i cu patul 

armelor şi cu baionetele, drama românilor înstrăinaţi de Patrie continuând apoi cu deportările 

în Siberia, Kazahstan, Karelia, în gulagurile şi închisorile staliniste, în lagărele morţii de pe 

ţărmurile lacurilor Onega şi Ladoga, torturaţi, flămânzi şi goi, sfârşind în chinuri cristice, 

nerezistând calvarului. 

În primăvară, puhoaiele de apă au spălat malurile râului, iar în 1942, după ce s-au reîntors 

românii, a fost găsită doar o singură groapă cu 107 cadavre, fiind identificate după 

îmbrăcăminte, 38 de martiri au fost apoi înhumaţi în panteonul eroilor din comuna martiră 

Mahala, care cel mai mult a avut de suferit în consecinţa „eliberării” Bucovinei istorice. 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1708/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

4 

Moartea eroică a martirilor, sacrificaţi la altarul de jertfă al neamului românesc, a fost din nou 

comemorată printr-un pios omagiu la Lunca, unde anul precedent a fost înălţată o cruce a 

durerii, organizat de primăria comunei Mahala, de primarul Elena Nandriş, cu sprijinul 

Consulatului General al României la Cernăuţi. 

Un pios omagiu le-au adus martirilor, care au trecut prin iadul comunist, sfârşind pe crucea 

Golgotei Neamului Românesc, distinşii diplomaţi români, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, 

Consulul General al României la Cernăuţi, care le-a adresat prinosul de recunoştinţă românilor 

şi primarului comunei Mahala, fiindcă nu uită, veghează memoria eroilor ce-au căzut pentru 

Credinţă şi Libertate, ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii diplomatice, cu 

soţia sa Mioara,  consulul Aurelian Rugină, primarii satelor Lunca, Ostriţa, Târnauca, 

 delegaţiile din Costiceni, raionul Noua Suliţă, Târgu Ocna şi Dorohoi, România. 

“Ei sunt ai noştri şi ne doare. Să-i pomenim, să nu-i 

uităm…” a spus în predica sa preacucernicul Gheorghe Moroz, protopopul de Noua Suliţă, 

parastasul, în memoria eroilor seceraţi fără vină de mitralierele grănicerilor sovietici şi căzuţi la 

Lunca, în apele învolburate şi înfierbântate de sânge ale Prutului, a fost oficiat  şi de un alt 

mare duhovnic şi purtător de evlavie, propovăduitor al celor sfinte ale Neamului – 

preacucernicul Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, care întotdeauna e alături de durerile 

şi bucuriile românului vitregit de soartă,  de preotul Eugen Bodean din Mahala. 

În memoria celor care au făcut să dăinuie CREDINŢA, LIMBA, NEAMUL ROMÂNESC, 

lacrimile de ceară şi cele din ochii celor ce au avut de suferit şi încă mai suferă în consecinţa 

„eliberării”, s-au prelins la Crucea durerii de la Lunca duminica precedentă, continuând să 

picure cu sângele celor masacraţi şi după 76 de ani de la oribilul măcel. Şi după 76 de ani 
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rănile dor şi sângerează în sufletele celor ce au suportat calvarul sovietic. 

                                                                

Lacrimile neuitării s-au prelins la altarul de sfinţi din Lunca Prutului şi prin cântările divine ale 

membrilor Corului „Dragoş Vodă”,  prin vocile îngereşti ale tinerilor de la ŞM Mahala, îndrumaţi 

de Elena Petriuc, şefa Casei de Cultură, prin evocările Aurorei Bujeniţa, care nu din auzite, ci 

pe propria-i piele a simţit ghearele surghiunului. 

Mai există multe locuri însângerate pe acest pământ, unde lacrima trecutului, îmbrăţişându-se 

cu oroarea prezentului, urcă strigătoarea la ceruri, unde rătăcesc morminte ale martirilor, care 

s-au jertfit tinereţea pentru Neam, Grai şi Ţară, fără cruci la căpătâi. Datoria noastră şi a tinerei 

generaţii e să nu-i dăm uitării, să ţinem mereu aprinsă candela memoriei, să veghem amintirea 

lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN UCRAINA S-A ÎNTÂLNIT CU DEPUTAŢII POPORULUI DIN 

REGIUNEA CERNĂUŢI 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1707/ 

 

Cristian-Leon Ţurcanu, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ucraina, s-a 

întâlnit cu Stepan Kubiv, prim viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și comerțului 

al Ucrainei, cu membrii Reuniunii „Bukovyna” din Rada Supremă, creată în decembrie 2014, 

din care fac parte 9 deputaţi ai poporului din partea regiunii Cernăuţi. 

În timpul ultimei întrevederi, ambele părţi au discutat probleme actuale ale colaborării comune 

– dezvoltarea infrastructurii de ambele părţi ale frontierei, necesitatea construcţiei şoselei în 

zona transfrontalieră, crearea unor puncte suplementare de trecere a frontierei, impulsionarea 

cooperării economice şi realizarea proiectelor transfrontaliere bilaterale. 

Deputaţii ucraineni au iniţiat înfăptuirea unor tururi ale reprezentanţilor mass-media ucrainene 

în România şi române – în Ucraina, în scopul consolidării diplomaţiei culturale, îmbunătăţirea 

relaţiilor comune. 

 Foto: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/1707/
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INVESTIŢII NOI PENTRU FINALIZAREA UNEI GRĂDINIŢE ROMÂNEŞTI ÎN REGIUNEA 

CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/investitii-noi-pentru-finalizarea-unei-gradinite-romanesti-in-regiunea-cernauti 

 

Cu şase ani în urmă în localitatea Oprişeni, regiunea Cernăuţi, a început construcţia unei 

instituţii preşcolare. Locuitorii din această comună românească aveau nevoie de construcţia 

acestei grădiniţe, întrucât nu dispuneau de o asemenea instituţie, în contextual în care 

numărul populaţiei satului Oprişeni este de 2.600 de locuitori. 

Bucpress informează faptul că Nicolae Bodnariuc, directorul Școlii de Cultură Generală din 

localitate, a făcut un anunţ potrivit căruia în sat sunt circa 300 de copii de vârstă preşcolară 

până la şase ani.  Deci, acest proiect care vizează educaţia este o necesitate urgentă pentru 

oprişeneni. 

Potrivit afirmaţiilor lui Nicolae Popovici, primarul satului Oprişeni, „în anul 2011 devizul 

estimativ  pentru construcţia grădiniţei era de circa 8 milioane grivne. La început 

în bugetul primăriei au fost găsiţi banii necesari. Clădirea cu două etaje   a 

început să se înalţe, spre bucuria sătenilor care aşteptau să -şi ducă aici copiii. 

Din păcate posibilităţile financiare s-au epuizat şi lucrările au încetat. Abia anul 

trecut au fost reluate lucrările după ce   fost desfăşurată o licitaţie şi de finalizare 

construcţiei s-a apucat firma „Kapital”. 

Datorită eforturilor comune, în particular şi contribuţiei deputatului poporului din Ucraina 

Grigore Timiş, anul trecut pentru acest obiectiv au fost folosite 6,7 milioane grivne, mai 

menţionează sursa citată. 

Atât primarul satului N. Popovici, cât şi directorul şcolii N. Bodnariuc, estimează că în această 

toamnă grădiniţa românească din satul Oprişeni, regiunea Cernăuţi va fi dată în folosinţă. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/investitii-noi-pentru-finalizarea-unei-gradinite-romanesti-in-regiunea-cernauti
http://bucpress.eu/social/romanii-din-satul-opri%C5%9Feni-regiunea-3624
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SERBIA: BISERICA ORTODOXĂ SF.M.M. DIMITRIE DIN SĂRCIA A FOST RESFINŢITĂ 

http://www.timpromanesc.ro/serbia-biserica-ortodoxa-sf-m-m-dimitrie-din-sarcia-a-fost-resfintita 

 

Pe 5 februarie a.c. a avut loc la Sărcia (Voivodina), în Serbia, sfințirea (resfințirea) Bisericii 

Ortodoxe Sf. M.M. Dimitrie din Sărcia din Voivodina (Serbia) constriuită în anul 1896, anunță 

Comunitatea Românilor din Serbia (CRS). 

Aceasta după ce au fost finalizate lucrările de renovare completă a exteriorului și interiorului 

bisericii și dotarea cu mobilier bisericesc, realizate prin contribuția a domnului dr. Marica 

Lăpădat, originară din Sărcia, a sătenilor și cu sprijinul Consiliului parohial. 

Sfințirea a fost făcută de către Episcopul Daniil de Vârșeț, alături de un sobor de preoți din alte 

localități românești. 

Au participat, de asemenea, Mileta Radojevic, directorul Direcției pentru relațiile cu bisericile și 

comunitățile relșigioase din cadrul guvernului sârb, consulul României la Vârșeț, Dan 

Constantin, președintele și vicepreședinții Comunității Românielor din Serbia, Daniel Magdu, 

Stevan Mihailov și Ion Omoran, primarul localității Ion Păunescu, oaspeți din România, 

jurnaliști de de la RTV și Libertatea Cuvântului. 

„Suntem mândri că noi, puținii români care mai suntem în sat (aproximativ 300) am reușit să 

facem ca biserica noastră să fie una îngrijită și să asistăm la această sfințire, care, așa cum s-

a exprimat și episcopul nostru, nu se face la cinci, zece sau nu știu câți ani, ci la o perioadă 

mult mai îndelungată, așa că noi, care am fost prezenți, putem mulțumi lui Dumnezeu că ne-a 

învrednicit să asistăm la un așa mare eveniment. 

Dă-i Doamne ca această Biserică a noastră să dăinuiască, să fie români care să o îngrijiească 

și să o pastreze”, a spus Iancu Murărescu, jurnalist și reprezentantul CRS – filiala Sărcia. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/serbia-biserica-ortodoxa-sf-m-m-dimitrie-din-sarcia-a-fost-resfintita
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„MĂRŢIŞOR – SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII”, VESTIT DE COPIII DIN CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/martisor-sarbatoarea-primaverii-vestit-de-copiii-din-cernauti 

 

Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina în colaborarea cu Consulatul 

General al României la Cernăuţi, organizează în data de 4 martie, la Cernăuţi, prima ediție a 

Concursulului „Mărţişor-Sărbătoarea primăverii”. Evenimentul va avea loc la orele 11.00, 

la Consulatul General al României din Cernăuţi, potrivit BucPress. 

În competiție s-au înscris cinci instituţii de învăţământ din regiunea Cernăuţi – Liceul raional 

Noua Suliţă, Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu, raionul Hliboca, Liceul „Gheorghe Asachi” 

din oraşul Herţa, Gimnaziul românesc din Crasna şi Gimnaziul nr. 6 cu limba română de 

predare din oraşul Cernăuţi. 

Concursul se desfășoară pe trei categorii de vârstă: elevii din clasele V-VII, elevii din clasele 

VIII-IX și elevii din clasele X-XI. 

Conform regulamentului, elevii urmează să demonstreze ingeniozitatea şi să redea prin 

imaginaţia lor simbolul Mărţişorului şi semnificaţia acestei sărbători. Cele mai reuşite creaţii vor 

fi menţionate şi premiate de juriu. 

Juriului este format din reprezentanţii misiunii diplomatice române acreditate la Cernăuţi  – în 

frunte cu doamna Eleonora Moldovan, Consul General, şi membri ai Asociaţiei Cadrelor 

Didactice de Etnie Română din Ucraina, care vor aprecia talentul, vocaţia şi imaginaţia copiilor 

din cele cinci şcoli româneşti din regiunea Cernăuţi. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/martisor-sarbatoarea-primaverii-vestit-de-copiii-din-cernauti
http://bucpress.eu/social/acderu-organizeaza-in-premiera-concursul-3633
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GERMANIA VREA SĂ REDUCĂ LA JUMATATE ALOCAŢIILE PENTRU COPIII 

IMIGRANTILOR, INCLUSIV ROMÂNI 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-germania/germania-vrea-sa-reduca-la-jumatate-alocatiile-pentru-copiii-

imigrantilor-inclusiv-romani-1453359 

 

Guvernul federal al Germaniei a elaborat un plan care prevede reducerea alocațiilor pe care le 

primesc imigranții din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv românii, care muncesc pe 

teritoriul german, pentru copiii aflati in tarile de origine, relateaza presa germană. 

 

Politicienii din Germania au analizat mulți ani posibilitatea diminuării indemnizațiilor sociale de 

care beneficiază imigranții. 

Vineri, Ministerul federal al Finanțelor și Ministerul Economiei au ajuns la un acord asupra 

aplicării unui proiect de lege care prevede reducerea alocațiilor de care beneficiază imigranții 

din state membre UE care muncesc în Germania pentru copiii aflați în țările de origine, afirmă 

surse citate de publicatia Die Welt. 

Potrivit unei copii a proiectului de lege obținuta de publicația Die Welt, alocațiile primite de 

cetățeni din țări precum România, Polonia, Bulgaria și Croația care lucrează în Germania, dar 

ai căror copii sunt în țările de origine vor fi reduse cu 50%. 

Ministrul german al Finanțelor, Wolfgang Schauble (membru al Uniunii Creștin-Democrate, 

CDU, centru-dreapta), estimează că astfel se vor economisi 159 de milioane de euro pe an. 

 

Potrivit datelor pe care le are Wolfgang Schauble, 185.000 de copii domiciliați în țări membre 

UE alta decât Germania primesc alocații din partea statului german, întrucât părinții lor 

lucrează la companii germane. 

Ideea a apărut mai demult și la Viena. Austriecii vor alocații mai mici pentru copiii români. Au 

calculat și economia făcută. 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-germania/germania-vrea-sa-reduca-la-jumatate-alocatiile-pentru-copiii-imigrantilor-inclusiv-romani-1453359
http://www.ziare.com/diaspora/romani-germania/germania-vrea-sa-reduca-la-jumatate-alocatiile-pentru-copiii-imigrantilor-inclusiv-romani-1453359
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/austriecii-insista-vor-alocatii-mai-mici-pentru-copiii-romani-au-calculat-si-economia-facuta-1369866
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/austriecii-insista-vor-alocatii-mai-mici-pentru-copiii-romani-au-calculat-si-economia-facuta-1369866
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DIASPORA DIN GERMANIA SE SOLIDARIZEAZĂ CU PROTESTATARII ANTICORUPȚIE 

DIN ROMÂNIA: FRANKFURT PE MAIN (VIDEO) 

http://www.europalibera.org/a/28305384.html 

 

Cîteva zeci de români din Frankfurt și zona înconjurătoare au demonstrat pașnic și cu umor 

duminică seară. 

După ce cu o zi în urmă, pe Facebook, o pagină specială anunța și invita românii din Frankfurt 

la o nouă demonstrație de solidaritate cu protestatarii anti-guvernamentali și anticorupție din 

Piața Victoriei de la București și din celelalte orașe ale României, duminică seara, cîteva zeci 

de români s-au adunat în centrul Frankfurtului la o demonstrație autorizată de autoritățile 

germane. Prima demonstrație de acest fel a avut loc cu exact o săptămînă în urmă. 

Ca și la 5 februarie, frankfurtezii români au venit cu steaguri și pancarte scrise în românește și 

în limba germană, au scandat lozinci asemănătoare celor auzite în Piața Victoriei, au dansat 

Hora Unirii și au sărit pe loc în ritmul lozincilor îndemnînd la solidaritate. Totul într-o atmosferă 

de bunăvoie și prietenie între oameni care, în majoritatea lor, nu se cunoșteau. 

 

Frankfurt pe Main: diaspora demonstrează solidară cu protestatarii din România 

O mașină a poliției germane s-a oprit pentru cîteva clipe alături de manifestanți și, constatând 

că lucrurile se desfășoară în pace și veselie, și-a văzut de drum imediat. 

http://www.europalibera.org/a/28305384.html
https://www.facebook.com/events/1846321072308622/
http://www.europalibera.org/a/28305389.html
http://www.europalibera.org/a/28305389.html
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Am stat de vorbă cu doi dintre organizatorii ad-hoc ai demonstrației, un ardelean moț, 

timișorean, care a anunțat trimiterea în numele românilor din Frankfurt a unei scrisori grupului 

social-democrat din Parlamentul European pentru a seziza încălcările și abuzurile 

guvernanților de la București și cu o doamnă care a obținut autorizație pentru demonstrația din 

această seară. 

Dan Mihuț și Olivia N. Auferkorte, doi dintre organizatorii protestului 

Am început prin a-i întreba ce speră de la proteste. 

 

https://www.facebook.com/notes/demokraten/open-letter-to-the-socialist-democrats-group-in-the-european-parliament-we-must-/751551875002301
https://www.facebook.com/notes/demokraten/open-letter-to-the-socialist-democrats-group-in-the-european-parliament-we-must-/751551875002301
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Dan Mihuț (stg) discutând cu alți demonstranți la Frankfurt 

Dan Mihuț: „Nu, de la proteste. Speranța nu se pierde, Dle! O ai în tine sau nu o ai.” 

Europa Liberă: Dar ce sperați în mod concret? 

Dan Mihuț: „Dacă vrei să câștige cauza, trebuie [să protestezi] indiferent de ce se întâmplă!” 

Europa Liberă: și cauza care este? 

- Să curățăm Parlamentul, să curățăm guvernul, să facem țara cinstită! 

Europa Liberă: Credeți că îl puteți curăța de la Frankfurt? 

- Da! Da! și de la Frankfurt, că ne unim cu ceilați. Este și Kölnul care este extraordinar de activ, 

Stuttgartul care este formidabil! Sigur că se poate! Se poate, dacă vrem!” 

Europa Liberă: Mulțumesc. 

Alături de transilvăneanul optimist, una din organizatoarele demonstrației de solidaritate de 

astă-seară de la Frankfurt îmi spune și ea: 

Olivia N. Auferkorte: „Eu sper să ne cunoaștem cât mai mulți și să dezvoltăm spiritul civic în 

general la români. Asta este [obiectivul] pe termen lung. Nu știu dacă o să câștigăm ceva 

acum cu guvernul. Dar important este să folosim acest momentum, ce s-a acumulat...” 

Intervenind cu o doză de surexcitare, Dan Mihuț adaugă: „Câștigul cel mai mare de acum este 

generația aceasta nouă care este în stradă.” 

Cei doi s-au pus de acord asupra unei strategii de comunicare, pentru a transmite convergent, 

pe rețelele de socializare și instituțiilor europene păsul românilor din Germania și în particular 

din zona Frankfurtului, ca și pentru organizarea, probabil duminica viitoare, a unei noi 

manifestații, în funcție de evoluțiile politice din România. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: europalibera.org 
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DEMERSURI PENTRU OBȚINEREA DUBLEI CETĂȚENII PENTRU ROMÂNII DIN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/demersuri-pentru-obtinerea-dublei-cetatenii-pentru-romanii-din-spania 

 

Europarlamentarul român Cristian Bușoi, prim-vicepreședinte PNL responsabil cu relațiile 

internaționale, a participat la Congresul Partidului Popular care a avut loc zilele acestea în 

Spania, alături de Mihai Voicu, vicepreședinte PNL și deputat pentru Diaspora, și Marius Ioan, 

președintele PNL Spania. La Congresul Partidului Popular, care s-a desfășurat sub sloganul 

”Espana adelante” (”Spania înainte”) au participat peste 3.500 de delegați, dar și invitați 

speciali: Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, Manfred Weber, președintele 

Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European și Bruno Le Maine, deputat în 

Adunarea Națională a Franței. 

În cadrul evenimentului, Mariano Rajoy, prim-ministrul Spaniei, a fost reconfirmat în fruntea 

Partidului Popular. Totodată, congresul a reprezentat un bun prilej pentru ca Partidul Popular – 

care a câștigat alegerile din – 2016 și conduce Guvernul spaniol – să-și exprime întreaga 

susținere pentru construcția europeană și dezvoltarea ei. 

 

”Sunt onorat că am avut prilejul să schimb câteva cuvinte cu premierul Rajoy, care s-a arătat 

preocupat de situația socio-politică din România, dar extrem de hotărât în a întări bunele relații 

de colaborare dintre țara noastră și Spania. Pe parcursul deplasării în Spania, am avut, de 

http://www.timpromanesc.ro/demersuri-pentru-obtinerea-dublei-cetatenii-pentru-romanii-din-spania
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asemenea, întâlniri cu reprezentanții din conducerea PNL Spania. Împreună vom sprijini, în 

continuare, comunitatea românilor din peninsulă, ca și pe ceilalți cetățeni români din țările UE, 

astfel încât să le fie respectate și garantate drepturile de cetățeni europeni. În mod special 

pentru românii din Spania, PNL susține parafarea unui acord între cele două țări pentru 

obținerea dublei cetățenii. Acest subiect a fost deschis în vara anului 2015 de președintele 

Klaus Iohannis, în timpul unei vizite oficiale la Madrid, iar de acord ar putea beneficia cel puțin 

900.000 de români care locuiesc în Spania și care, dacă ar dori să obțină cetățenia spaniolă, 

nu ar mai trebui să renunțe la cea română. Acordul i-ar ajuta, de asemenea, și pe spaniolii 

care locuiesc în România și doresc să obțină cetățenia țării noastre”, declară Bușoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromânesc.ro 
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TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE ROMÂNEŞTI PROMOVATE ÎN RÂNDUL TINEREI GENERAŢII 

DE ROMÂNI DIN LONDRA 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/traditiile-si-obiceiurile-romanesti-promovate-randul-generatiei-tinere-si-

spiritul-de-comunitate-cadrul-diasporei-romanesti-din-londra/ 

 

„Atmosfera tradiționala de Primavară de Lăsata Secului la Parohia Ortodoxă Sfântul 

Gheorghe, la evenimentul “ șezătoare Românească – Dor de Primăvară”. 

In data de 25 Februarie 2017 la biserica româneasca Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Londra, 

186 Fleet Street, EC4A 2HR va avea loc evenimentul “Șezatoare Românească – Dor de 

Primăvară”. Organizatorii își propun să promoveze prin aceasta șezatoare tradițiile și 

obiceiurile românești în rândul generației tinere și spiritul de comunitate în cadrul diasporei 

românești din Londra. 

Sunt așteptate peste 300 de persoane (adulți și copii) să participe la eveniment. Intrarea este 

liber. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc pe site-ul parohiei. 

Va multumim anticipat si va asteptam cu drag! 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/traditiile-si-obiceiurile-romanesti-promovate-randul-generatiei-tinere-si-spiritul-de-comunitate-cadrul-diasporei-romanesti-din-londra/
http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/traditiile-si-obiceiurile-romanesti-promovate-randul-generatiei-tinere-si-spiritul-de-comunitate-cadrul-diasporei-romanesti-din-londra/
http://www.sfgheorghelondra.org.uk/acasa
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CAND SE RIDICĂ VIZELE DE CANADA PENTRU ROMÂNI. ACORDUL CETA, APROBAT 

DE PARLAMENTUL EUROPEAN 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21612512-cand-ridica-vizele-canada-pentru-romani-acordul-ceta-aprobat-

parlamentul-european.htm 

 

Acordul istoric de liber schimb dintre Uniunea Europeana si Canada, aprobat miercuri in 

Parlamentul European, va aduce anul acesta si ridicarea regimului de vize pentru romanii care 

vor sa calatoreasca in tara nord-americana. Acordul CETA a primit 408 voturi pentru, 254 

impotriva si 33 de abtineri.  

Inca de la Summitul UE - Canada, care a avut loc la Bruxelles, in 30 octombrie 2016, Guvernul 

de la Ottawa a anuntat calendarul de liberalizare a vizelor pentru romani.  

 

Guvernul Cioloş de atunci a confirmat de ridicarea vizelor pentru cetăţenii români în două 

etape, parţial de la 1 mai 2017 şi total de la 1 decembrie 2017, decizie care se regaseste in 

declaraţia Summitului UE-Canada, ocazie cu care  Acordul Economic şi Comercial UE-Canada 

a fost semnat de premierul canadian Justin Trudeau, precum şi de presedintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude Juncker, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, şi de Robert 

Fico, premierul Slovaciei, care asigura atunci preşedinţia rotativă a blocului comunitar. 

 

Calendarul convenit prevede ca: 

 De la 1 mai 2017, cetăţenii români care au deţinut o viză canadiană temporară în ultimii 

10 ani (canadian temporary resident visa) sau care deţin, în prezent, o viză validă, 

valabilă pentru Statele Unite (valid US non-imigrant visa), vor putea să viziteze sau să 

tranziteze Canada doar pe baza unei autorizaţii electronice de călătorie (eTA). 

 De la 1 decembrie 2017, eliminarea completa a vizelor pentru cetăţenii români. 

 

Dupa ratifcarea in Parlamentul European, mai departe acordul CETA mai are nevoie de 

ratificarea in parlamentele nationale, presa germana numarand 42 de astfel de camere 

legislative la nivel national si regional care trebuie sa se pronunte.  

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21612512-cand-ridica-vizele-canada-pentru-romani-acordul-ceta-aprobat-parlamentul-european.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21612512-cand-ridica-vizele-canada-pentru-romani-acordul-ceta-aprobat-parlamentul-european.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21388615-canada-anunta-ridicarea-vizelor-pentru-romani-bulgari-incepand-decembrie-2017.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21388615-canada-anunta-ridicarea-vizelor-pentru-romani-bulgari-incepand-decembrie-2017.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21385849-guvernul-confirma-liberalizarea-vizelor-pentru-canada-doua-etape-ciolos-este-moment-important-pentru-romania.htm
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Pana atunci, insa, CETA va intra in vigoare provizoriu, cu prevederile care sunt de competenta 

exclusiv europeana din tratat, care sunt 95-98%, grosul tratatului, dupa cum a explicat, anul 

trecut, pentru HotNews, europarlamentarul Sorin Moisa, raportorul din partea grupului 

Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, pe acest acord.  

 

"Deci intra in vigoare tratatul provizoru, exista o lista de articole care se vor aplica provizoriu si 

foarte multe zone sensibile au fost excluse tocmai pentru a nu avea probleme de tip valon si a 

da posibilitatea parlamentelor din statele membre sa voteze asupra lor. Si apoi urmeaza 

voturile din toate parlamentele nationale si la fnalul acestui proces urmand sa fie constatata 

ratificarea definitiva a tratatului. Fondul insa e aplicarea provizorie", a explicat Moisa, intr-un 

interviu pentru HotNews.  

 

Acordul CETA are o insemnatate economica si politica istorica pentru statele membre UE si 

pentru Canada. Europenii vad in acest acord o repetitie pentru eventuala semnare a unei 

intelegeri mult mai mari, cu Statele Unite, tratat de liber schimb cunoscut sub numele de TTIP, 

incremenit deocamdata in negocieri.  

De partea cealalta, Canada este interesata de strangerea relatiilor cu Europa, pentru a atenua 

dependenta economica a acestei tari de Statele Unite.  

 

Cifrele nu sunt insa neaparat spectaculoase: studii europene au estimat un plus de crestere 

economica pentru UE de pana la 0,03%, iar pentru Canada de pana la 0,3% ca urmare a 

eliminarii unor bariere tarifare si non-tarifare la comertul transatlantic, prin CETA.  

 

In draftul de acord rezultat in septembie 2014 la finalizarea negocierilor dintre Comisia 

Europeana si Guvernul Canadei, Romania figureaza cu un singur produs cu indicatie 

geografica protejata ca atare. Magiunul de prune Topoloveni, produsul protejat ca brand in 

CETA, era atunci singurul inregistrat la nivel european. 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21376234-vize-canada-sorin-moisa-dacian-ciolos-psd-ceta-acord.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-consumator-18191475-romania-figureaza-singur-brand-specific-acordul-transatlantic-canada.htm
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Intr-o anexa din Acordul UE-Canada, pentru care s-au incheiat negocierile, dar care nu este 

inca ratificat, apare denumirea "Magiun de prune Topoloveni", produs descris ca "fructe si nuci 

proaspete si procesate". 

Spre comparatie, Ungaria are doua astfel de produse cu brand protejat in functie de originea 

geografica: Salam de iarna Szegedi si Salam Szegedi. 

 

In schimb, vecinii de la sud, bulgarii, nu figureaza cu niciun produs protejat ca brand specific 

geografic pe aceasta lista. 

 

Cele mai multe produse cu indicatie geografica protejata sunt in dreptul Frantei, Italiei, Spaniei, 

Germaniei, Portugaliei, care au zeci de astfel de branduri: vinuri, branzeturi, preparate din 

carne.  

 

Relatiile economice româno-canadiene sunt si ele destul de modeste, insa cu potential de 

crestere, Romania avand balanta pozitiva cu Canada la comertul exterior.  

 

Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe, la 30 septembrie 2016, valoarea totală a 

schimburilor comerciale bilaterale a fost de 114,73 milioane de euro. Valoarea exporturilor 

românești în Canada se ridica la nivelul de 65,68 milioane de euro, în creștere cu 14,36% față 

de aceeași perioadă a anului 2015. Valoarea importurilor se ridica la nivelul de 49,05 milioane 

de euro, în creștere cu 51,80% față de aceeași perioadă a anului 2015. 

 

Canada se află pe locul 29 în topul investitorilor străini în România din punct de vedere al 

capitalului social subscris. 

 

În legătură cu structura și orientarea teritorială a investițiilor canadiene în România, majoritatea 

societăților mixte activează în industria electronică, industria ușoară, construcții auto și piese 

de schimb, sectorul agro-alimentar, transporturi, construcții, confecţii metalice, turism, fiind 

situate în principal în municipiul București, județele Bihor, Dolj, Bistrița Năsăud, Brașov, Arad, 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

20 

Harghita, Alba, Cluj, Prahova, Sălaj, Iași. 

 

"România este interesată de o prezenţă activă a companiilor canadiene în economia 

românească - mai ales prin investiţii directe - care să contribuie la creşterea competitivităţii 

produselor noastre, cu consecinţe benefice atât asupra pieţei interne, cât şi asupra 

exporturilor", mai arata MAE roman, pe site-ul oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA MONTREAL RECHEMAT DE LA POST 

http://www.timpromanesc.ro/consulul-general-al-romaniei-la-montreal-rechemat-de-la-post 

 

Executivul a decis rechemarea la cerere, de la post, a consulului general al României la 

Montreal, Canada. 

Victor Socaciu a solicitat, la data de 16 ianuarie 2017, încheierea misiunii sale în calitate de 

șef al Consulatului General al României la Montreal, începând cu data de 1 martie 2017. 

Victor Socaciu își va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare 

a hotărârii de guvern prin care s-a decis rechemarea de la post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromânesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/consulul-general-al-romaniei-la-montreal-rechemat-de-la-post
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PESTE 100.000 DE ROMANI AU PROTESTAT IN TARA SI DIASPORA, IN ZIUA 13 DUPA 

OUG 13 

http://www.ziare.com/stiri/proteste/live-a-13-a-zi-de-protest-dupa-oug-13-sunt-asteptati-in-strada-un-milion-de-

oameni-1453531 

 

In ciuda gerului naprasnic, aproximativ 100.000 de romani au iesit din nou in strada, duminica, 

pentru a 13-a zi consecutiv, inaintea unei saptamani de foc, care va decide soarta ordonantei 

14, care abroga modificarea Codurilor Penale, dar si a referendumului initiat de presedintele 

Klaus Iohannis pe tema coruptiei. 

Bucurestenii s-au mobilizat pe retelele sociale pentru a organiza, la ora 21:00, un moment unic 

si impresionant - un flash-mob cu steagul tarii noastre in fata cladirii Guvernului, la care au 

participat in jur de 70.000 de oameni. 

In alte orase din tara au mai manifestat aproximativ 30.000 de romani, cei mai multi in Cluj 

(10.000), Sibiu (7.000) si Timisoara (5.000). 

Asa cum ne-am obisnuit de cateva zile, la Palatul Cotroceni a fost din nou un contra-protest, 

unde sub o mie de oameni au cerut demisia presedintelui Klaus Iohannis si apara Guvernul 

Grindeanu. Acesta insa s-a terminat inainte de ora 21:00. 

Ziare.com v-a transmis in format LIVE TEXT desfasurarea protestelor in cea de-a 13-a zi atat 

din Capitala si marile orase ale tarii, cat si din diaspora 

23:10 - Manifestatia din Piata Victoriei s-a incheiat, dupa aproximativ 5 ore, si circulatia a fost 

reluata pe toate artrele. 

22:56 - Regizorul Tudor Giurgiu a postat pe Facebook un clip in care se vede cum 

reprezentartii cinematografiei romanesti protesteaza la Festivalul de la Berlin. 

 

22:43 - Peste 1.500 de brasoveni au marsaluit pe strazile din centrul orasului. Oamenii au 

purtat un drapel de 12x8 metri si au strigat: "Nu stati la caldura si pe voi va fura" si "Iesiti din 

casa daca va pasa". 

Marsul a durat doua ore, manifestantii ajungand in Piata Sfatului, unde au cantat imnul. 

 

http://www.ziare.com/stiri/proteste/live-a-13-a-zi-de-protest-dupa-oug-13-sunt-asteptati-in-strada-un-milion-de-oameni-1453531
http://www.ziare.com/stiri/proteste/live-a-13-a-zi-de-protest-dupa-oug-13-sunt-asteptati-in-strada-un-milion-de-oameni-1453531
http://www.ziare.com/social/meteo/meteo-mai-rezistam-in-ger-doua-zile-de-marti-se-incalzeste-vremea-1453484
http://www.ziare.com/politica/parlament/toti-ochii-pe-parlament-referendumul-initiat-de-iohannis-si-ordonanta-de-abrogare-pe-agenda-1453511
http://www.ziare.com/stiri/proteste/ziua-a-13-a-de-proteste-dupa-oug-13-un-milion-de-romani-sunt-asteptati-la-guvern-la-operatiunea-tricolorul-1453475
http://www.ziare.com/stiri/proteste/ziua-a-13-a-de-proteste-dupa-oug-13-un-milion-de-romani-sunt-asteptati-la-guvern-la-operatiunea-tricolorul-1453475
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22:35 - In Piata Victoriei mai sunt cam 2.000 de manifestanti, dar si acestia se pregatesc sa 

plece, pentru ca este extrem de frig si isi conserva fortele si pentru zilele urmatoare. 

22:22 - Daca tragem linie, astazi au protestat peste 100.000 de romani in toata tara. 

22:17 - Iata alte cateva mesaje scrise pe pancartele din Piata Victoriei din Bucuresti: 

 

22:15 - Pentru ca este extrem de frig, manifestantii au inceput dupa ora 21:00 sa plece casa. 

In Piata Victoriei au mai ramas aproximativ 10.000 de oameni, dar circulatia este in continuare 

blocata. 

 

Cei ramasi agita steaguri si scandeaza "Zi de zi aici vom fi", "Vrem sa muncim, nu sa va 

pazim!". 

22:07 - Manifestantii de la Guvern au jucat o uriasa Hora a Unirii. 
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22:00 - Deja a devenit un obicei ca la aceasta ora sa se intoneze imnul national in Piata 

Victoriei din Bucuresti. 

21:56 - Romanii din Piata Victoriei din Capitala au dat din nou dovada de creativitate cand vine 

vorba de mesajele scrie pe pancarte. Un barbat imbracat cu o geaca groasa si cu ochelari de 

schi a scris "Sunt un papagal manipulat, dar #rezist". 

Altcineva "cerseste" simbolic un leu pentru "ghilotina coruptiei". 

 

 

Un dialog in tema cu sarbatoarea dragostei ce va sa vina: 

"- Ce vrei de Valentine's Day?- Sa scap de derbedei. Orice culoare ar avea ei." 
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Un alt banner creativ: 

 

21:44 - Inapoi in Bucuresti. Metroul ramane unul dintre principalele mijloace de transport catre 

Piata Victoriei, potrivit corespondentului Ziare.com. Iata cum arata aglomeratia din aceasta 

statie: 

 

21:38 - Diaspora demonstreaza din nou că ii sprijina pe românii din tara. La Paris, de exemplu, 

s-au strans 400 de oameni, care au scandat si au fluturat un steag urias in fata Turnului Eiffel. 
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La Praga, protestatarii au intonat imnul national si au adus pancarte. Pe una dintre ele scria 

"Draga Guvern, m-am razgandit - vreau divort!".Sursa: Ana Maria Melnicky 

Iata cum a aratat manifestul romanilor din Haga:Sursa: Echipa #protestolanda 

Iata cum a aratat protestul din Dublin: 

 Foto via Rares Nicula 

 

La Torino a fost organizat un flash-mob impotriva coruptiei: 

Iata cum a fost atmosfera la protestul din Milano:Sursa: Roxana Macovei 

21:35 - "Cel mai frumos drapel uman" - instantaneu surprins din momentul flash-mob-ului. 

21:30 - Se striga "ALDE si PSD aceeasi mizerie" si "Nu plecam acasa, hotii nu ne lasa". 

 

21:25 - 70.000 de manifestanti in acest moment in Piata Victoriei din Bucuresti, potrivit Digi 24. 

Reamintim ca, la protestul din fata Palatului Cotroceni, care s-a incheiat in jurul orei 21:00, au 

fost mai putin de 1.000 de oameni. 

21:20 - In orasele mai mici, numarul protestatarilor e semnificativ mai mic, insa chiar si asa 

acestia au reusit sa transmita mesajul dorit. Potrivit Agerpres, aproximativ 150 de persoane s-

au adunat, duminica seara, in fata Teatrului Tineretului din Piatra Neamt. Manifestantii solicita 

demisia Guvernului Grindeanu, dar au si cateva revendicari pe plan local, in special de 

depolitizare a conducerii societatilor Consiliului Local si Consiliului Judetean. 

 

De asemenea, circa 30 de persoane s-au adunat in Piata Tricolorului din municipiulTulcea, 

solicitand demisia Guvernului. La Suceava, circa 15 persoane s-au adunat in fata Palatului 

Administrativ, pentru a protesta fata de alianta aflata la guvernare PSD-ALDE. 
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Similar, aproximativ 100 de persoane s-au adunat, pe platoul din Piata Independentei 

din Braila, unde au cerut demisia Guvernului. 

21:19 - Mobilizare impresionanta si in Cluj-Napoca. Numarul participantilor la protestul din 

orasul din vestul tarii a ajuns la 10.000 si continua sa creasca, in conditiile in care acestia 

marsaluiesc prin zona centrala a orasului. La un moment dat, unui protestatar aflat in scaun cu 

rotile i s-a facut rau, avand nevoie de ingrijiri medicale. 

Clujenii au ales sa urmeze un traseu de aproximativ sase kilometri, mai lung decat in zilele 

anterioare, potrivit News.ro. 

21:17 - Protestul de la Palatul Cotroceni s-a incheiat in urma cu putin timp. La aceasta ora, 

circulatia rutiera in zona a fost reluata, potrivit News.ro. Pe de alta parte, numarul 

protestatarilor din Piata Victoriei din Bucuresti a crescut cu inca 10.000, astfel ca acum in fata 

sediului Guvernului se afla 70.000 de persoane, transmite Digi 24. 

21:12 - Un video din momentul flash-mob-ului, chiar din mijlocul multimii, surprins de 

corespondentul Ziare.com. 

21:02 - Moment impresionant: cei peste 60.000 de oameni au facut un flash-mob si au luminat 

Piata Victoriei in cele trei culori ale steagului nostru, rosu, galben si albastru. Apoi au inceput 

sa cante la unison imnul national. 

 Foto: Digi 24 TV 
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 Foto: Pro TV 

 

20:54 - Numărul protestatarilor din Piata Victoriei a ajuns rapid la 50.000. 

20:45 - Mobilizare incredibila a bucurestenilor. Rauri de oameni vin din toate partile spre Piata 

Victoriei, iar gurile de metrou sunt pline. Circulatia pe bd Kisseleff e blocata, protestatarii striga 

in cor "Hotii, hotii!" si fac galagie cu vuvuzelele si fluierele din dotare. 40.000 de oameni sunt 

acum in fata sediului Guvernului, potrivit Digi 24. Iata situatia din provincie: Timisoara - 2.000, 

Iasi - 2.000, Sibiu - 7.000, Brasov - 1.500, Constanta - 350. 

20:29 - La aceasta ora s-au strans 20.000 de oameni in Piata Victoriei din Bucuresti. Culorile 

steagului Romaniei domina zona din fata sediului Guvernului, asa cum reiese din fotografiile 

realizate de corespondentii Ziare.com. 
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20:26 - LIVE de la protestul din Timisoara, unde mii de oameni s-au adunat sa-si manifeste 

sprijinul fata de bucurestenii din Piata Victoriei: 

20:19 - Actorul Levente Molnar, protagonist in lungmetrajul "Fiul lui Saul", nominalizat la 

categoria "cel mai bun film strain" la gala premiilor britanice BAFTA, a afisat la sosirea pe 

covorul rosu mesajul "#rezist", de sustinere a protestelor din Romania. 

20:11 - Mai e mai putin de o ora pana cand ar trebui sa aiba loc flash-mob-ul tricolor in Piata 

Victoriei. 

 

20:12 - 10.000 de protestatari se afla in acest moment in Piata Victoriei din Bucuresti, iar in 

Sibiu 7.000 de persoane se plimba si scandeaza pe principalele bulevarde din oras, transmite 

Digi 24. 

20:05 - Pe de alta parte, in fata Palatului Cotroceni, sunt inca la datorie, pentru a 8-a seara 

consecutiv, aproximativ 1.000 de persoane care cer demisia presedintelui Klaus Iohannis. 

Seful statului e acuzat ca a dezbinat societatea romaneasca. Potrivit corespondetului 

Ziare.com, multi dintre ei s-au prins intr-o hora si danseaza pe melodia "Doamne, ocroteste-i 

pe romani", iar "Jos labele de pe votul democrat" pare a fi mesajul central. 
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20:00 - 1.000 de persoane indura frigul naprasnic si la Cluj-Napoca, potrivit presei locale, in 

timp ce la Constanta au iesit in strada 250 de oameni. In Bucuresti, numarul manifestantilor a 

ajuns la 8.000. Principalele bulevarde adiacente Pietei Victoriei vor fi restrictionate. "Hotii, 

hotii!", "Demisia, demisia!", se striga de cateva ore bune in fata cladirii Guvernului. 

 

19:56 - La Iasi, numarul protestatarilor a depasit 1.500. La un moment dat, ei au strigat in cor 

"Bucuresti, nu ceda, Iasul e de partea ta!". Alte lozinci auzite in orasul din Moldova au fost 

"Romania-i tara mea si vreau sa traiesc in ea", "Cine nu sare nu vrea schimbare", "Nu plecam, 

rezistam!". De asemenea, la un moment dat, iesienii din strada au intonat imnul national. La fel 

ca in Capitala, au venit cu steagurile tricolore, arata Ziarul de Iasi. 

19:53 - Peste 3.000 de sibieni au plecat in mars din Piata Mare pe bulevardul Nicolae 

Balcescu. "Guvern de hoti si mafioti!", "Vrem sa transmitem Guvernului ca nu am uitat ce au 

vrut sa faca!" si "O dorinta sincera, o Romanie libera!" - acestea sunt doar cateva dintre 

mesajele de pe pancarte, potrivit Turnul Sfatului. 

19:36 - Numarul protestatarilor creste minut dupa minut. In Bucuresti, mai mult de 4.000 de 

persoane flutura steaguri tricolore, scandeaza lozinci impotriva Guvernului si apara DNA. La 

Iasi, 500 de manifestanti au iesit in centru, iar in Timisoara cateva sute de persoane se misca 

in ritmul muzicii si aprind lanternele telefoanelor, intr-o atmosfera pasnica, transmite Digi 24. 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/incepe-adunarea-in-piata-unirii-din-iasi-se-anunta-un-protest-urias-update--151997.html
http://www.turnulsfatului.ro/2017/02/12/foto-video-sibienii-protesteaza-in-piata-mare-vrem-sa-transmitem-guvernului-ca-nu-am-uitat-ce-au-vrut-sa-faca/
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 Foto: Digi 24 TV 

 

19:23 - In Piata Victoriei din Bucuresti, cladirea BRD din apropierea sediului Executivului e 

luminata cu ajutorul laserelor: "#Nu plecam", "#Rezistam" - sunt cateva dintre mesajele 

proiectate. 

19:20 - Digi 24 transmite ca 300 de oameni nemultumiti de Guvernul Grindeanu protesteaza in 

Cluj-Napoca, 500 s-au adunat in Iasi, iar 400 in Sibiu. 

19:14 - Agale, un calugar se plimba printre manifestantii din fata cladirii Guvernului cu o cruce 

mare, pe care sunt scrise cuvintele "2017", "Dumnezeu" si "noi". 

19:00 - 1.500 de protestatari infrunta frigul in Bucuresti, in Piata Victoriei. Ei au scandat "DNA, 

DNA, sa vina sa va ia!", dar si "PSD, ciuma rosie!". 

18:30 - Multi dintre cei care s-au adunat in fata cladirii Guvernului flutura steagul tarii noastre, 

iar unii au adus si stindardul UE. De asemenea, multi sunt "dotati" cu vuvuzele si fluiere. 

Oamenii au inceput sa scandeze "Hotii, hotii!", dar si "Demisia, demisia!". 

 Captura Privesc.eu 

 

18:13 - Pe de alta parte, in fata Palatului Cotroceni, numarul manifestantilor a ajuns la aproape 
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450 de persoane. Acestia au venit cu fel de fel de recuzite, transmite Digi 24. De exemplu, o 

persoana a adus doua turturele imbracate in rosu, galben si albastru, iar altcineva are un 

dovleac machiat. De asemenea, pe langa scandarile impotriva presedintelui Klaus Iohannis, 

manifestantii au strigat si lozinci impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. 

 

Kovesi, in The Guardian: Pericolul nu a trecut - Trebuie sa continuam sa luptam! 

 

18:11 - La aceasta ora, aproximativ 400 de protestatari s-au adunat in Piata Victoriei, insa cei 

mai multi vor veni dupa 19:00, transmite Digi 24. 

18:09 - Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in tara noastra este o "atmosfera de razboi 

hibrid", iar in astfel de momente nu mai trebuie "sa torni gaz pe foc". 

 

"Razboiul hibrid inseamna un razboi care nu se duce cu tancurile, nu se duce cu armate 

regulate, ci se duce cu dezinformare, cu manipulare pana la prabusirea institutiilor statului. 

Permiteti-mi sa va spun ca una dintre obligatiile presedintelui este ca in astfel de momente sa 

aiba grija ca statul sa nu colapseze. In astfel de momente nu mai torni gaz pe foc. Opresti 

focul, ca si batalia politica are o limita pana la care este legitim sa o duci", a spus fostul 

presedinte, la TVR. 

17:59 - Zeci de romani din Bruxelles s-au adunat in fata Amabasadei pentru a-si arata sprijinul 

fata de cei care se ies seara de seara in Piata Victoriei. Cu mic, cu mare, cu pancarte ori fara, 

ei au inceput sa scadeze la unison "Jos coruptia, jos coruptia!", in vreme ce trecatorii se 

opreau si le zambeau. 

17:48 - Romanii din Berlin au inceput sa protesteze deja de mai bine de-o ora. Pe pancarte 

sunt notate mesaje precum "Iliescu dupa Visinescu", "Sarim in piata, radem o mustata!", "Va 

rugam sa ne scuzati, nu trimitem cat furati!", "Bucuresti, nu uita, Berlin e de partea ta!". 

17:22 - Cativa tineri moldoveni au fost solidari cu fratii de peste Prut si s-au adunat, in numar 

de cateva zeci, in fata statuii lui Stefan cel Mare din Chisinau, unde au adus un steag tricolor. 

"Ne-am adunat aici ca sa spunem inca o data ca iubim Romania si sustinem oamenii care au 

iesit la protest in Piata Victoriei, la Bucuresti, ca sa ceara respectarea drepturilor si a legilor. 

http://www.ziare.com/laura-codruta-kovesi/dna/kovesi-in-the-guardian-pericolul-nu-a-trecut-trebuie-sa-continuam-sa-luptam-1453505
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Romanii au fost uniti si au reusit. Ei nu au avut nevoie de un lider politic si totusi s-au facut 

auziti de lumea intreaga. Hai sa ne cerem si noi drepturile. Sa nu mai asteptam formatiuni 

politice care sa ne conduca, iar nemultumirea noastra sa-i ajute sa ajunga la fotoliile calde si 

confortabile", a declarat unul dintre protestatari, potrivit Unimedia. 

16:53 - Cateva zeci de protestatari au inceput sa se stranga deja in Piata Victoriei, cu toate ca 

momentan sunt -3 grade, iar mai tarziu mercurul din termometre va cobori pana la -8 grade. 

 

De asemenea, in jur de 20 de oameni in varsta s-au strans in fata Palatului Controceni si striga 

lozinci impotriva presedintelui Klaus Iohannis, transmite Digi 24. Dupa cum se vede in imagine, 

protestatarii sunt "paziti" de jandarmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://unimedia.info/stiri/foto-protest-la-chisinau-pentru-sustinerea-romaniei-sa-nu-mai-asteptam-formatiuni-politice-care-sa-ne-conduca-127775.html
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O LUNĂ DE FILM ROMÂNESC LA STRASBOURG 

http://icr.ro/bruxelles/o-luna-de-film-romanesc-la-strasbourg 

Festivalul începe miercuri, 8 februarie, orele 20:00, cu proiecția filmului De ce 

eu? (r: Tudor Giurgiu, 2015), inspirat din cazul procurorului Cristian Panait, intens mediatizat 

în 2002 din cauza sinuciderii acestuia, la doar 29 de ani, în timpul unor anchete care vizau 

jocuri de influență între colegi judecători și oameni politici ai vremii.  

Regizoarea Oana Giurgiu va prezenta joi, 9 februarie, 20:00, documentarul Aliyah DadA, un 

tribut adus primilor evrei care au emigrat în Palestina, din satul Moinești, județul Bacău. 

Povestea este compusă din interviuri, amintiri, istorii individuale și fapte istorice, decupată și 

reconstituită din colaje, în stil dadaist. Prin această abordare, Oana Giurgiu a dedicat 

documentarul întemeietorilor mișcării Dadaiste, poeții Tristan Tzara și Marcel Iancu. 

Personalitatea universală  a celor doi artiști va fi omagiată în cadrul festivalului și prin proiecția 

documentarului Tristan Tzara - Omul aproximativ (r: Ilinca Neagu, 2016), realizat de 

Institutul Cultural Român cu ocazia primei expoziții dedicată fondatorului  Dadaismului, în 

2015, la Muzeul de artă modernă și contemporană din Strasbourg. 

În acest documentar au fost incluse interviuri cu: Radu Boroianu, președintele Institutului 

Cultural Român, academicianul Eugen Simion, criticul literar Petre Răileanu, profesorul Marius 

Hentea, Robert Adam, directorul Institutului Cultural Român Bruxelles, Estelle Pietryzk, 

directoarea Muzeului de artă modernă și contemporană din Strasbourg, și curatorii expoziției, 

Serge Fauchereau și Henri Behar. Proiecția va avea loc duminică, 19 februarie, 12:30.   

Readucerea în conștiința colectivă a istoriei evreilor din Europa este firul conductor al acestei 

ediții de festival. Evocarea onestă a unor personalitați care au influențat această istorie, 

precum Ana Pauker - amintită și în Aliyah DadA, va fi pe larg analizată cu ocazia proiecției 

documentarului dedicat: Împărăteasa roșie – viața și aventurile Anei Pauker. Proiecția și 

dezbaterea vor avea loc sâmbătă, 18 februarie, 20:00. 

Actorul Mircea Diaconu (Filantropica) și regizorul Igor Cobileanski din Republica Moldova 

(Afacerea Est) vor dialoga cu publicul prezent la premierele filmelor respective și îl vor 

introduce în universul cinematografic al "noului val" românesc.    

http://icr.ro/bruxelles/o-luna-de-film-romanesc-la-strasbourg
http://aliyahdada.com/
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O sesiune de scurtmetraje care include: Annick (Bianca Sescu, 2015), animația La marée 

de Selkie (Dan Ene, 2015), 1969 (Alexandru Aurelian Ispas, 2013), Une Colline (Diana 

Munteanu, 2016) și I made you, I kill you (Alexandru Petru Badelita, 2016), va fi 

organizată sâmbătă, 11 februarie, în prezența tinerilor regizori Bianca Sescu și Dan Ene.   

La optsprezece ani, Annick locuiește cu mama sa. Ea nu știe foarte bine ce își dorește în viață 

și își învinovățește mama pentru toate nereușitele, inclusiv pentru plecarea tatălui. 

Atras de un miraj, Selkie pornește într-o călătorie inițiatică printr-o lume misterioasă în care 

fantezia și realitatea se amestecă, la granița evazivă dintre copilărie și adolescență. 

Festivalul este organizat cu sprijinul Consulatului general al României la Strasbourg și al 

platformei LaStrasbourg.com. Designul și grafica aparțin artistei vizuale Ioana Țibulcă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 

http://strasbourg.mae.ro/
http://lastrasbourg.com/
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INTERVIU ANDREEA PĂSTÂRNAC: CEI CARE SUNT DEPARTE DE CASĂ SIMT MAI 

INTENS REALITATEA DIN ROMÂNIA 

http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/12/interviu-andreea-pastarnac-cei-care-sunt-departe-de-casa-simt-mai-

intens-realitatea-din-romania-13-00-25 

 

De multe ori, cei care sunt departe de casă simt mai intens realitatea din România, afirmă într-

un interviu acordat AGERPRES, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstârnac. 

Ea vorbește despre necesitatea revizuirii legislației privind comunitățile de români, dar și 

despre cursuri online de limba română pentru cei plecați în afara granițelor și nevoia de a 

studia în limba română. Totodată, ministrul pledează pentru un program dedicat identității 

limbii române, ''Mass-media de limbă română'', și susține că bugetul pe anul în curs alocat 

proiectelor este de 8 milioane de lei. 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni vorbește și despre modul de evaluare a proiectelor 

depuse pentru finanțare de asociații sau persoane care vor să organizeze evenimente pentru 

diaspora, despre provocările comunităților de români dar și despre inițiativele ce privesc 

românii din Marea Britanie, în contextul Brexit. 

AGERPRES: Pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sunt prezentate înscrieri 

pentru proiectele dedicate românilor din diaspora. Dați-ne detalii. 

Andreea Păstârnac: Ministerul Românilor de Pretutindeni continuă, sperăm că la un alt nivel, 

activitatea Departamentului pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, precum și a altor forme 

care au existat pe parcursul anilor și care au definit relația noastră cu aceste comunități. Am 

încercat ca lucrurile care au fost realizate de-a lungul acestor ani, care sunt parte a dialogului 

cu marile comunități și cu cele mai mici, să fie menținute: conceptul unei sesiuni deschise de 

finanțare, care să permită o mai bună gestionare și a modului în care diferitele asociații își pot 

programa anumite acțiuni și apela la sprijinul ministerului, dar și a modului în care comisia de 

evaluare poate să primească în timp util proiectele, să le analizeze și să aibă un dialog cu 

asociațiile. 

http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/12/interviu-andreea-pastarnac-cei-care-sunt-departe-de-casa-simt-mai-intens-realitatea-din-romania-13-00-25
http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/12/interviu-andreea-pastarnac-cei-care-sunt-departe-de-casa-simt-mai-intens-realitatea-din-romania-13-00-25
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Forma aceasta de evaluare și ghidul de finanțare al proiectului e un dialog. Trebuie să pornim 

de la această idee, că este un dialog. Modul în care se desfășoară acest dialog este legiferat 

de Legea 299. Vom încerca să facem reuniuni ale comisiei de evaluare bilunare. În același 

timp, legea permite ca ele să fie făcute și în momentul în care este necesar. Considerăm, din 

experiența anterioară, că o sesiune de evaluare bilunară permite un dialog real cu asociațiile, 

organizațiile, persoanele care propun proiecte. Pentru că este foarte important să creăm o 

structură transparentă și o structură care să permită celui care apelează la aceste programe să 

își calibreze proiectele, să înțeleagă și care sunt liniile prioritare ale ministerului și formele în 

care își poate include proiectul său într-o linie mai importantă de acțiune. 

Cred că una din prioritățile noastre (...) este crearea unui spirit asociativ, crearea, dincolo de 

proiectele individuale care definesc o asociație, a unei înțelegeri că aceste voci nu sunt voci 

unice, că există practic un ansamblu în care ele se regăsesc. 

Am discutat recent de necesitatea identificării unor proiecte care să pună alături marile noastre 

comunități la care până acum a existat o tendință să ne uităm separat — românii din jurul 

granițelor, pe care încercăm să îi definim ca și comunități istorice, și noile comunități 

emergente, comunitățile de mobilitate. Există proiecte, unul legat de limba română va fi un 

proiect major, care pot să ne unească. Sunt convinsă că teme, care sunt vitale și esențiale 

pentru comunitățile istorice, pot să fie de rezonanță și pentru românii care se află astăzi în 

mari comunități din Europa, din Statele Unite sau de pe alte meridiane. Cred că este foarte 

important să găsim acele proiecte împreună cu cei care ni se adresează, care să unească 

puțin comunitățile, răspunzând nevoilor fiecăruia. 

Pot să spun că în momentul de față avem peste 200 de proiecte care se regăsesc și pe site-ul 

ministerului și foarte multe dintre acestea vorbesc despre nevoia de a studia, a preda, a învăța 

limba română. Am avut o întâlnire instituțională cu Ministerul Educației, unul din partenerii 

noștri pe acest subiect, tocmai pentru a înțelege cum trebuie să îi răspundem și celui care are 

o mică grădiniță de limba română sau care un curs de duminică de limba română, dar și cum 

să găsim anumite soluții pentru a avea un manual de referință sau pentru a avea curicula care 
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să poată să fie mai ușor adaptată la o dată când copilul care învață în Italia, Spania, Belgia se 

va întoarce în România și va dori să își continue studiile.  

AGERPRES: Există presupunerea că românul din diaspora se va întoarce la un moment dat ... 

Andreea Păstârnac: Acesta este un caz. Pentru că opțiunile, astăzi, ale acestor comunități, 

care deja sunt destul de mari, sunt extrem de diverse. Sunt și opțiuni individuale, care 

seamănă destul de mult cu opțiunile noastre, (...) dar cred că cei care au plecat din România 

sau care trăiesc în jurul României au o raportare mai profundă la România. Pentru că ei simt 

nevoia aproape zilnic să se definească undeva interior, identitar. 

Noi, gândindu-ne cum putem să definim această identitate și venind cu politici care să sprijine 

această identitate, considerăm că aspectul lingvistic este unul major. Există, conform 

statisticilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, în ultimii ani, peste 100.000 de copii 

români născuți în diaspora și sunt convinsă că fiecare dintre familiile în care s-au născut își 

pune probleme legate de modul în care ceea ce ne definește va fi transmis noilor generații. 

Sunt obiceiurile, sunt datinile, este istoria personală a familiei, este religia dar este și limba 

română. Până la urmă, e poate primul element identitar și de asta ne-am propus ca unul din 

vectorii de acțiune ai ministerului să fie legat de promovarea limbii române în comunitățile atât 

istorice, cât și noi. 

AGERPRES: Acest lucru îl veți face în colaborare cu Ministerul Educației? Va exista o 

programă adaptată la cultura comunităților din respectivele țări? 

Andreea Păstârnac: În primul rând, acest program nu începe astăzi. Există un program care 

este în derulare, un program de studiere a limbii române în statele membre ale Uniunii 

Europene, din păcate nu în atât de multe state cum am crede, un program care necesită o 

extindere. El prevede, astăzi, două ore de studiu pe săptămână a limbii române, într-un mod 

opțional. E un program care poate fi extins atât teritorial, la alte state unde avem comunități, 

dar poate și ca număr de ore. Există un program mult mai mare, care este un program asupra 

căruia ne-am uitat doar pe segmente, până acum, e programul în care limba română e 
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învățată în așa numitele școli de duminică, extraordinar de extins, care se bazează în special 

pe spiritul extraordinar al asociațiilor, unde o asociație, o comunitate religioasă se gândește că 

poate e foarte important ca într-un mod săptămânal, lunar, într-o anumită cadență, să 

vorbească despre tradițiile noastre și despre limba română. Am vrea să le propunem acestor 

comunități, în cooperare cu Ministerul Educației, (...) câteva manuale de referință și o 

programă de referință la care să poată apela, sigur, în mod opțional, pentru că activitatea lor a 

pornit de la un voluntariat. Sunt convinsă că atunci când le vom pune la dispoziție un manual 

de referință, o curriculă de referință, foarte mulți din cei care predau limba română — 

preotese, învățătoare, doamne și domni care au ieșit la pensie, oameni care fac în mare parte 

o activitate de voluntariat și de suflet — să găsească un mod de sprijin din partea statului 

român. În același timp, se poate întâmpla ca unul din acei copii să vrea să se întoarcă în 

România sau să vrea studieze într-o țară care îi permite să facă liceul în limba română. Și 

atunci, e bine să avem o propunere de programă la care să facem referire. 

Un alt palier pe care vrem să îl inaugurăm acum — el a existat și în trecut dar a fost foarte 

puțin dezvoltat — lansarea unor cursuri de limbă română online și pe platformele care sunt 

astăzi accesibile celor care sunt plecați. Trebuie să ne gândim și la nucleul familiei, la ce se 

întâmplă cu limba română în casă (...). Ne gândim să pornim un proiect, anul acesta, care să 

permită pe un suport online accesul la câteva lecții oarecum simple de limba română, lecții 

care să permită părinților să deschidă copilului o lume. 

AGERPRES: Există o structură a acestor cursuri online de limba română, se lucrează la ele? 

Andreea Păstârnac: Am început să lucrăm. Există pentru moment un grup de lucru care este 

condus de un subsecretar de stat și deja au început să creioneze acest proiect. 

AGERPRES: Există statistici referitoare la învățarea limbii române în diaspora? Unde stăm cel 

mai bine și unde stăm cel mai rău? 

Andreea Păstârnac: E foarte greu de spus în acești termeni oarecum polari. Sigur, avem 

marile comunități din Italia, din Spania unde au și început aceste proiecte mari de studiere a 
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limbii române. Avem proiecte similare în Belgia, în Franța, dar nu avem asemenea proiecte de 

studiere a limbii române în Marea Britanie, unde avem deja o mare comunitate. Nu avem 

asemenea proiecte în state mai apropiate, cum ar fi Bulgaria. Există un mod de studiere a 

limbii române în comunitățile istorice, care este foarte diferit de modul în care îl văd noii români 

aflați astăzi în Europa, unde studierea limbii române e încărcată de foarte multă emoție, este 

un lucru legat de identitate. Modul în care întreaga asociație se apleacă asupra acestui proiect 

este mult mai intens decât în alte proiecte. 

E foarte greu să spunem cum se studiază limba română. Rolul nostru instituțional este acela 

de a asigura materialul didactic care să fie la un nivel ce să permită acest studiu în diaspora, 

de a asigura manuale, deci de a asigura pentru cei care predau limba română pregătire 

permanentă. De altfel, cursurile pentru cei care predau limba română fac parte și din 

programul ministerului. 

Acest program, dedicat identității și limbii române, mai are o componentă despre care aș vrea 

să vorbesc, care este mass-media de limba română, pentru care am vrea cumva să 

deschidem mai mult porțile ministerului, să găsim modalități de sprijin pentru mass-media 

online și nu numai, dar și pentru audiovizual. Fiecare spațiu are specificul lui (...). E important 

să găsim și o modalitate de dialog și de a-i aduce împreună pe cei care scriu astăzi în limba 

română în diaspora. Am avut câteva convorbiri telefonice cu mulți dintre jurnaliștii români din 

afara granițelor și vreau să vă spun că este impresionant — ideile extraordinare, dedicația și 

mai ales faptul că simt nevoia în continuare să scrie în limba română. Și ceea ce au spus 

foarte mulți dintre ei — și e un lucru care e foarte important pentru modul în care relaționăm — 

e dorința lor de a produce știri originale, dorința lor de a fi o oglindă a comunităților și de a găsi 

aceste știri reflectate în fluxul mediatic național. Există un proiect care este demarat deja, 

Spațiul comun comunicațional, cu Republica Moldova, un proiect la care trebuie să ne uităm în 

continuare, să vedem cum îl putem extinde și, de asemenea, încercăm să replicăm acest 

proiect și pentru alte comunități istorice, cel mai probabil pentru românii din Serbia, care sunt 

foarte interesați de mass-media în limba română. 
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AGERPRES: Recent a fost aprobat bugetul ministerului. Aveți un raport buget-beneficiari-

număr de proiecte? Este destul de mare bugetul pentru a acoperi tot acest număr de proiecte? 

Andreea Păstârnac: E important de reținut că actualul buget este mai mare cu o treime decât 

execuția bugetară din ultimii ani, față de execuția bugetară din ultimii aproape cinci ani. Am 

încercat în felul acesta să avem un buget care să ne permită clar o creștere a activității și cred 

că noul mod în care vom evalua atât proiectele, dar și modul de evaluare al bugetului 

trimestrial va permite într-adevăr să abordăm un număr mai mare de proiecte, să găsim 

modalitățile de cooperare cu asociațiile, care să ne permită asistarea acestora până în faza 

finală de implementare a proiectului și de acordare a finanțării. (...) Vom încerca să facem un 

calendar de implementare a acestor proiecte, astfel încât atât asociațiile, organizațiile care 

depun proiectul, cât și directorul de proiect să poată să accelereze, atunci când lucrurile 

permit, finalizarea proiectului. 

Finalizarea proiectului le va permite și lor să evalueze modul în care pot gestiona aceste 

proiecte. Există destul de multe critici în ceea ce privește acest dialog în derularea proiectelor. 

Foarte mulți dintre liderii asociațiilor spun că nu întotdeauna acest dialog a fost performant și 

de multe ori a fost atât de birocratic încât entuziasmul acela pe care îl ai când depui un proiect 

a dispărut aproape complet. Cel care depune un proiect este un voluntar. El renunță la timpul 

lui liber pentru a face un festival dedicat cântecului românesc, pentru a face un curs de limba 

română, pentru a scrie în limba română. Noi trebuie să găsim o modalitate de dialog care în 

primul rând să valorifice această disponibilitate și să o repună pe piedestalul unde trebuie să 

se găsească. Vom încerca ca în noua proiecție bugetară, în noile linii pe care le avem pentru 

proiecte, să ajutăm foarte mult acest dialog care să restabilească încrederea în minister, să 

restabilească modul de a lucra pe proiecte și să ne facă și pe noi mai eficienți. 

AGERPRES: Practic, o asociație vine cu un proiect, este evaluat proiectul de către comisie, 

apoi ce se întâmplă? 

Andreea Păstârnac: În acest moment, proiectul ajunge la minister, este evaluat imediat și 
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ajunge la un director de proiect. Din acest moment, pe site-ul ministerului deja se află 

înregistrat, se află coordonatele directorului de proiect și există o primă discuție între asociație 

și directorul de proiect, care are ca scop evaluarea întregului dosar. De multe ori, din dorința 

de a face un proiect dedicat unei date anume din calendar — Zilei Culturii Române sau 

Mărțișorului (urmează Mărțișorul, foarte multe asociații sunt interesate de acest moment legat 

de tradiția noastră) — în dorința de a depune repede, omit un anumit act. Încercăm ca dosarul 

să fie complet în momentul în care ajunge la comisia de evaluare. Se întâmpla foarte des că 

dosarul nu ajungea complet la comisia de evaluare și era respins, din păcate, dintr-o eroare 

care nu cred că era neapărat imputabilă asociației care depunea proiectul. Încercăm ca acel 

proiect să ajungă într-un format eligibil la comisie. 

Putem să ne gândim și la scenariul că nu poate să ajungă într-un format eligibil la sfârșitul lui 

februarie. Există următoarea sesiune de finanțare. Poate să reia, împreună cu coordonatorul, 

proiectul. Câteodată, unele proiecte sunt supradimensionate bugetar. Poate să aibă loc o 

discuție, astfel încât contribuția departamentului să fie re-eșalonată de solicitantă. În momentul 

în care comisia va evalua proiectul, dorim ca aceste criterii să fie la dispoziția și a celui care își 

depune proiectul, să fie capabil să își facă o auto-evaluare. Am redefinit, și de altfel se găsește 

în ghidul de finanțare și procedura de contestare a proiectelor. Și acesta este un pas extrem de 

important și trebuie să dăm posibilitatea asociațiilor care consideră că proiectul nu a fost 

eligibil într-un anumit moment, dintr-o eroare, să depună contestație, să primească un răspuns 

și să continue. Ceea ce cred că e cel mai important lucru, pe acest exercițiu bugetar, este să 

spunem că există proiecte care sunt perfectibile pentru a deveni eligibile. La un moment dat, 

bugetul nu va putea să răspundă tuturor solicitărilor. Dar, aș vrea să avem un interviu în acel 

moment, să spunem că am avut o execuție bugetară extraordinară. 

AGERPRES: Câți bani sunt alocați acestor proiecte și câte sesiuni de finanțare sunt? 

Andreea Păstârnac: În momentul de față, pentru proiecte sunt alocate 8 milioane de lei. Dacă 

menținem ritmul unor sesiuni bilunare, este foarte simplu de calculat acest lucru, dar în cazul 

în care va fi nevoie și legea ne va permite vor mai fi sesiuni suplimentare. 
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AGERPRES: Cum este evaluată implementarea proiectului? Dacă un proiect a fost finanțat 

dar nu a fost implementat, ce se întâmplă? 

Andreea Păstârnac: Din păcate, au existat foarte multe proiecte, chiar și în ultimul an, și iarăși 

există o critică în ceea ce privește modul în care a fost evaluată implementarea proiectelor, în 

special din punct de vedere financiar. Legislația este foarte clară în acest domeniu, însă cred 

că prin noile proceduri vom evita exact o parte din lipsa de experiență în implementarea 

proiectelor. Neimplementarea proiectului duce câteodată la sistarea proiectului, la returnarea 

unei anumite sume care a reprezentat un avans. E un proces dezamăgitor pentru toată lumea: 

pentru beneficiar, în primul rând, dar și pentru directorii de proiect. Asta vom încerca să facem, 

ca această procedură de asistare a asociațiilor, a persoanelor care depun proiecte să permită 

să evităm neimplementarea lor. 

Va fi o atenție specială acordată monitorizării, monitorizării nu neapărat din punctul de vedere 

al realizării proiectelor, cât din punctul de vedere al unui dialog cu anumite comunități. 

Monitorizarea înseamnă și un răspuns la întrebarea: "Care e proiectul următor?". Există multe 

proiecte care sunt multianuale. Un curs de limba română e un proiect pe viață pentru unele 

asociații. O monitorizare mult mai atentă și o monitorizare la fața locului cred că va permite și 

asociațiilor să își recalibreze viitoarele cereri. 

Aș vrea să mai subliniez un aspect care este foarte important și se regăsește în obiectivele 

ministerului — acela al centrelor de informare deschise în România și pe care urmează să le 

deschidem în continuare. Sperăm ca în primul trimestru să fie centrul de la Solotvino, pentru 

care s-au acordat deja fonduri de anul trecut. Aceste centre create deja de statul român în jurul 

granițelor necesită un sprijin special, pentru că ele au creat un cadru de cooperare, dar e 

nevoie de programe care să le facă vizibile. Este nevoie de programe care să le facă 

cunoscute comunităților, în primul rând, de programe care să aducă la aceeași masă 

autoritățile și comunitățile noastre și, în același timp, multe din aceste centre care se află în 

state ce au un parcurs european sunt și centre de informare în ceea ce privește parcursul 

european al acestor state. Vom acorda o mare atenție și proiectelor depuse de asociații care 
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au ca obiectiv cooperarea cu aceste centre, cooperarea cu universitățile care sunt parte din 

acordurile semnate de aceste centre și cred că acest lucru va contribui la platforma de care 

vorbeam — va da mai multă putere asociațiilor, pentru că vor vedea că pot să facă anumite 

proiecte împreună, fără ca acest lucru să aducă știrbire identității proprii. 

AGERPRES: Când vorbim de diaspora, vorbim de comunități diferite — diaspora din 

Republica Moldova este diferită de diaspora din Marea Britanie, de cea din Spania, cea din 

Italia. Cum abordați elementul specific al comunităților de români din diverse țări? 

Andreea Păstârnac: Aș vrea să vă răspund oarecum cu sfârșitul, deoarece în discuțiile pe care 

le-am avut săptămâna aceasta, inclusiv cu comisiile de specialitate pe analiza bugetului 

ministerului, am luat în considerație o observație recurentă, adresată până acum 

departamentului. Există o observație care spune că poate acordăm prea multă atenție uneia 

dintre cele două comunități, în detrimentul celeilalte și că proiectele aprobate sunt oarecum 

neechilibrate din acest punct de vedere. Cred că fiecare, în momentul în care se uită la 

celelalte comunități, câteodată este afectat de o anumită distribuire a proiectelor. Ceea ce 

încercăm să facem, în noua structură a ministerului, e cumva să anihilăm această percepție, 

dar și să întărim. Sunt două acțiuni contradictorii pe care încerc să le explic. Noul minister are 

două direcții separate, care vor încerca să abordeze specificitatea celor două tipuri de 

comunități — cea istorică, din jurul granițelor, cea emergentă în mare parte din Europa. În 

același timp, încercăm să promovăm aceste proiecte care să transgreseze granițele, să facă 

cunoscute tipurile de problematici care există în fiecare comunitate și la care, surprinzător, 

cealaltă comunitate poate să răspundă. 

Vom avea prioritar în primul semestru astfel de proiecte care sunt legate și de dorința noastră 

de a promova și obiectivele acestor comunități — legate de limba română, de simbolurile 

naționale, obiective legate de dreptul de liberă circulație în Uniunea Europeană, de 

combaterea formelor de trafic, de mai bună educare la locul de muncă, de cunoașterea 

drepturilor. Nu cred că putem să vedem aceste probleme doar într-o comunitate anume, 

pentru că până la urmă rolul acestor comunități de români de pretutindeni este și de a dezvolta 
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o comunitate nu numai față de România, dar și una în raport de cealaltă. 

AGERPRES: De exemplu, comunitatea română din Marea Britanie, unde se apropie Brexit-ul. 

Cum vedeți proiectele ministerului în această comunitate, în contextul Brexit-ului? 

Andreea Păstârnac: Drepturile cetățenilor români din Marea Britanie sunt pe primul loc atât pe 

agenda Ministerului Românilor de pretutindeni, cât și pe agenda Guvernului, pe agenda 

Ministerului Afacerilor Externe și deja am avut câteva discuții cu miniștrii, colegii mei în Guvern, 

pe această temă. De asemenea, cu ambasada noastră în Marea Britanie. Una din încurajările 

pe care le fac este aceea de legalizare a statutului și de integrare administrativă în Marea 

Britanie. 

Avem un proiect pe care sperăm că îl vom putea lansa în cooperare cu aceste comunități din 

Marea Britanie, legat de bursa locurilor de muncă. Nu este un proiect care va fi dedicat numai 

românilor din Mare Britanie, dar considerăm că acolo, din cauza iminenței acestei ieșiri din 

spațiul european, este nevoie să informăm cetățenii noștri despre posibilitățile de a lucra în 

alte state în Uniunea Europeană, dar mai ales în România. 

Cred că dacă vom reuși să găsim un echilibru care să ne permită să informăm în timp real 

asupra posibilităților lor de a se regăsi în proiecte de lucru, dacă le vom da informația corectă, 

foarte mulți vor reuși cu asistență din partea statului român să treacă peste acest moment. În 

mod separat, va trebui să ne uităm la drepturile lor și de altfel această comunitate este poate 

pe primul loc pe agenda Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din comunitățile 

emergente din Europa. 

AGERPRES: Practic, bursa despre care vorbiți se adresează românilor din Marea Britanie ... 

Andreea Păstârnac: Vom vrea ca proiect-pilot să începem cu Marea Britanie. El nu se 

adresează numai lor, dar încercăm cu această comunitate pentru că cei care nu se regăsesc 

astăzi în mod stabil integrați pe piața de muncă, indiferent unde, sunt cei mai vulnerabili. Acest 

lucru este valabil aici, este valabil în orice stat din Uniunea Europeană, dar este clar că 
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reprezintă un element iminent în Marea Britanie, pentru comunitatea de români de acolo și 

pentru comunitățile altor cetățeni europeni. 

AGERPRES: Există proiecte din fostul Departament pentru Românii de Pretutindeni pe care 

Ministerul o să le continue? Mă refer în special la Diaspora Start-Up ... 

Andreea Păstârnac: Sigur. Diaspora Start-Up este un proiect care abia a început, este un 

proiect care se găsește între două ministere astăzi și pentru care deja există un grup de lucru 

la nivelul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. De altfel, la sfârșitul lunii februarie ne 

vom întâlni cu reprezentanții ministerelor în consiliul interministerial, tocmai pentru a vedea 

stadiul acestor proiecte. Pentru Diaspora Star—Up urmează faza a doua, de implementare a 

proiectului, în care sper că vom fi foarte vizibili. Vom spune exact cum poți să te întorci în 

România, care sunt polii de creștere, în care poți să aplici pe proiecte, mini-proiecte în cadrul 

acestui proiect foarte mare. 

AGERPRES: Există o serie de evenimente susținute de statul român legate de Centenarul 

Marii Uniri. Există proiecte ale Ministerului legate de acest eveniment? 

Andreea Păstârnac: Există un obiectiv asumat, un dialog deja deschis cu Ministerul Culturii, 

proiecte care sunt deja într-un calendar al Institutului Hurmuzachi, care e unul din partenerii 

noștri de cooperare și în acest calendar național se vor regăsi și proiectele ministerului. Ceea 

ce vom încerca în acest dialog cu asociațiile despre care am vorbit: să le explicăm calendarul 

național, astfel încât împreună cu ei să îi ajutăm să își găsească proiectele care corespund 

deja interesului lor. Cred că acesta va fi poate un test extraordinar de dialog pentru minister în 

fața asociațiilor, atât din comunitățile istorice, cât și din Europa. 

AGERPRES: Unul dintre criteriile pentru proiectele finanțate de minister este "identitatea 

națională". Cum se definește identitatea națională într-o lume multiculturală? Care este 

definiția identității naționale române în ochii persoanelor care evaluează proiectele depuse? 

Andreea Păstârnac: Este o discuție care, dincolo de aspectele ei filozofice, aspectele ei 
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identitare, ajunge poate și la nivelul de criterii de evaluare care sunt iarăși prevăzute de lege. 

Aș face aici o paranteză. În discuțiile pe care le-am avut la Parlament, și este deja un demers 

al Ministerului, vom propune, în cooperare cu Parlamentul, un proces de revizuire a legislației 

privind comunitățile de români de pretutindeni, legislație care datează deja de o decadă, timp 

în care s-au întâmplat lucruri extraordinar de multe. Lumea a evoluat foarte mult și este 

necesar să venim cu noi instrumente, moderne, cu o nouă legislație. 

Întorcându-mă acum la identitatea românească, de aceea am început cu programe legate de 

componenta lingvistică, pentru că poate este criteriul fundamental legat de identitate, dar nu 

numai. Există deja comunități unde generația a doua, generația a treia nu mai vorbesc limba 

română sau nu mai vorbesc limba română atât de bine, dar se simt în continuare ca parte a 

filonului românesc. Pentru acei reprezentanți ai acestor nuclee cred că e foarte important să 

spunem că vom continua proiectele culturale, proiectele care țin de tradiții, de obiceiuri, 

proiectele care fac cumva legătura cu spațiul cultural românesc, cu tradițiile, cu folclorul ... un 

festival de muzică românească, de muzică modernă, de muzică clasică, de muzică populară 

— este un jalon pentru identitatea fiecăruia. Sigur, depinde de văzut în cuantumul foarte mare 

pe care îl avem la dispoziție unde se regăsește, dar aceste proiecte se vor bucura de toată 

atenția noastră.  

AGERPRES: Unele dintre critici legate de anumite manifestări din diaspora, manifestări 

culturale erau că nu există o balanță între cultura veche românească și cultura nouă — 

literatura modernă, muzica modernă. Adică, se pune accent pe vechi în ceea ce privește 

identitatea românească în manifestările culturale din diaspora. Va fi un echilibru între nou și 

vechi? 

Andreea Păstârnac: Da. Oarecum mă surprinde ceea ce spuneți, pentru că noi încercăm să 

răspundem proiectelor asociațiilor într-un mod echilibrat. Sigur, ce înseamnă vechi atunci când 

vorbim de tradițiile noastre, de miturile fundamentale, dacă ne gândim la Călinescu? Ce 

înseamnă vechi, ce înseamnă nou? Dar, este clar că există exponenți ai comunităților 

românești care își doresc atunci când vorbesc despre România să vorbească și de lucrurile 
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extraordinare care se întâmplă astăzi. Este o dorință legitimă pe care o recunoaștem ca atare 

și pe care o sprijinim în cooperare cu Institutul Cultural Român, cu Ministerul Culturii, cu 

Academia Română, pentru că este firesc. Pentru studenți, avem asociații ale studenților 

români în Europa și nu numai, pentru studenții aceștia sigur că este foarte important un festival 

de tradiții vechi. Dar, în același timp, este foarte important să vorbim poate de cultura actuală, 

de ce se întâmplă în știința românească actuală, ce se întâmplă în mediul virtual, la nivel 

social în România. Se poate vorbi despre aceste proiecte din foarte multe unghiuri și important 

este să rămânem cu o disponibilitate care, sigur, să se înscrie în criteriile definite prin lege, dar 

care să găsească echilibrul între sutele de proiecte pe care le primim. Și ce e important atunci 

când vezi sute de proiecte? Este faptul că poți, cumva, să creezi poli pe anumite subiecte, poți 

să pui în legătură anumite asociații și anumite persoane care au proiecte similare, poți să îi 

aduci împreună. De fapt, cred că acest lucru se va întâmpla și printr-o transparență mai mare 

a proiectelor și sperăm că până la sfârșitul anului vom avea și o platformă online de accesare a 

acestora, pentru că va permite oricărui român din diaspora, interesat să depună un proiect, să 

aibă acces la această bibliotecă a proiectelor care sunt și o sursă de inspirație, sunt o sursă de 

bune practici, sunt, dacă vreți, și o invitație la colaborare. 

AGERPRES: Deci, nu va mai fi doar tabelul cu proiectul X care va primi atâția bani, ci va fi 

proiectul pur și simplu? 

Andreea Păstârnac: Dorim să ajungem la această platformă online care să permită, sigur, cu 

acordul celor care depun proiectele, ca proiectul să fie văzut în totalitatea sa sau în aspectele 

esențiale. 

AGERPRES: Încă mai sunt proteste în București, au fost proteste și în diaspora. Cum vă 

raportați la ele? 

Andreea Păstârnac: Ne raportăm la protestele din diaspora în primul rând — au fost proteste 

în marile orașe din Europa, proteste semnificative — ca la dreptul de exprimare liber al 

cetățenilor români aflați în Europa în mare parte, dar nu numai, și poate aș reveni la modul la 
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care am început discuția. De multe ori, cei care sunt departe de casă simt mai intens realitatea 

din România — politică, socială — și simt mai mult nevoia să se exprime decât noi, poate, care 

suntem acasă. Marea majoritate a protestelor au fost pașnice, au fost proteste care au permis 

să auzim foarte clar care este dorința, care este dorința de schimbare a acestor comunități. În 

multe capitale a existat chiar și un dialog cu misiunea diplomatică și trebuie să înțelegem că 

aceste forme de exprimare sunt legitime și că ele reprezintă tot o etapă a dialogului, chiar 

dacă, câteodată, acest dialog este extrem de ferm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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CE VOR FACE ROMÂNII DIN UK DUPĂ BREXIT? IOHANNIS ÎL PRIMEŞTE PE 

NEGOCIATORUL ŞEF AL CE 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-se-intalneste-joi-cu-negociatorul-sef-al-comisiei-europene-

pentru-brexit-1453967 

 

Presedintele Klaus Iohannis va purta discutii, joi, cu negociatorul sef al Comisiei Europene 

pentru Brexit, Michel Barnier. 

 

Seful statului il va primi pe oficialul european la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15:00, dupa 

cum se arata intr-un mesaj al Administratiei Prezidentiale. 

 

Klaus Iohannis sustinea, in iunie anul trecut, dupa un summit UE, ca UK va respecta libertatea 

de circulatie si drepturile romanilor care se afla in Marea Britanie, chiar si dupa Brexit. 

 

Presedintele spunea atunci ca de acest lucru l-a asigurat chiar fostul premier britanic David 

Cameron. 

 

"Asigur cetatenii care locuiesc si lucreaza in Marea Britanie ca Romania va urmari in negocieri 

apararea intereselor lor", a declarat Iohannis. 

 

D.T. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-se-intalneste-joi-cu-negociatorul-sef-al-comisiei-europene-pentru-brexit-1453967
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-se-intalneste-joi-cu-negociatorul-sef-al-comisiei-europene-pentru-brexit-1453967
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/europa-e-zdruncinata-dupa-votul-britanicilor-iohannis-ne-vede-in-schengen-e-clar-ca-ne-am-facut-temele-video-1427369
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/europa-e-zdruncinata-dupa-votul-britanicilor-iohannis-ne-vede-in-schengen-e-clar-ca-ne-am-facut-temele-video-1427369
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NEGOCIATORUL UE PENTRU BREXIT S-A ÎNTÂLNIT CU KLAUS IOHANNIS LA 

COTROCENI 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/negociatorul-ue-pentru-brexit-s-intalnit-cu-klaus-iohannis-la-cotroceni/ 

Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe negociatorul UE pentru 

Brexit, Michel Barnier, cu care a discutat despre protejarea drepturilor românilor aflați în 

Regatul Unit. 

“În cadrul discuțiilor, președintele Klaus Iohannis a subliniat că România are ca principală 

prioritate faptul ca prevederile Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană 

să asigure protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor români aflați în Regatul Unit. Astfel, 

aceștia ar trebui să beneficieze de drepturile deja dobândite și ulterior Brexit-ului”, se arată într-

un comunicat al Administrației Prezidențiale. 

 

În cadrul întâlnirii cu negociatorul UE, șeful statului a exprimat aprecierea față de maniera în 

care Comisia Europeană cooperează cu statele membre în dosarul referitor la retragerea Marii 

Britanii din Uniunea Europeană. 

“Președintele României a insistat asupra importanței negocierii cât mai curând posibil a 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/negociatorul-ue-pentru-brexit-s-intalnit-cu-klaus-iohannis-la-cotroceni/
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acestor aspecte legate de drepturile cetățenilor Uniunii Europene aflați în Marea Britanie. De 

asemenea, șeful statului a precizat că este necesar să se abordeze în prima fază a 

negocierilor și chestiunile financiare implicate de retragerea Marii Britanii din UE”, se mai 

precizează în comunicatul citat. 

Șeful statului a subliniat și importanța deosebită a prezervării unității celor 27 de state membre 

ale Uniunii în negocierile privind Brexit-ul. Totodată, președintele Klaus Iohannis a menționat 

că România susține continuarea unei cooperări strânse a Uniunii Europene cu Marea 

Britanie în domeniile de interes comun și după retragerea acesteia din Uniune, informează 

Agerpres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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MPRP PARTICIPĂ LA ELABORAREA MANDATELOR ROMÂNIEI ÎN PLAN EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/mprp-participa-la-elaborarea-mandatelor-romaniei-in-plan-european 

 

Cristina Andronic, subsecretarul de stat de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

(MpRP), a participat vineri, 10 februarie 2017, la prima reuniune a Comitetului de coordonare a 

Sistemului naţional de gestiune a afacerilor europene, în noul format al acestuia. 

În cadrul acestei întruniri condusă de ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana Birchall, 

au fost dezbătute trei aspecte principale. 

Potrivit MpRP, în cadrul ședinței au fost trecute în revistă acțiunile necesare pe termen scurt și 

mediu pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii 

Europene, în semestrul I din 2019. 

De asemenea, s-au discutat prioritățile României în raport cu agenda europeană în perioada 

imediat următoare, cu accent pe pregătirea participării României la reuniunile ministeriale ale 

Consiliului Uniunii Europene din cursul acestei luni. 

„O bună coordonare în elaborarea mandatelor României în plan european, precum și 

pregătirea eficientă a Președinției rotative a Consiliului UE reprezintă 

demersuri esențiale pentru îndeplinirea acelor obiective pe care le așteaptă fiecare român”, a 

declarat ministrul delegat pentru afaceri europene Ana Birchall. 

Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene asigură 

participarea României la procesul decizional din cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Comitetul 

se reunește săptămânal, asigurând o reprezentare a tuturor ministerelor și a altor organe de 

specialitate, la nivel de secretar de stat cu atribuții în domeniul afacerilor europene. 

 

 

 

Sursă: timpromânesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/mprp-participa-la-elaborarea-mandatelor-romaniei-in-plan-european
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MODIFICĂRI LA CODUL SCHENGEN PENTRU GRANIȚE 

http://www.timpromanesc.ro/modificari-la-codul-schengen-pentru-granite 

Toți cetățenii UE și din state terțe care vin în UE sau pleacă din UE vor fi verificați sistematic în 

bazele de date, cum ar fi cea a documentelor furate, conform regulamentului votat joi. Noile 

reguli au fost agreate cu Consiliul la 5 decembrie 2016, anunță Parlamentul European. 

Rezoluția a fost adoptată cu 469 de voturi pentru la 120 împotrivă și 42 de abțineri. 

Noul regulament, care schimbă Codul Schengen pentru granițe (SBC), a fost prezentat de 

Comisia Europeană în decembrie 2015. El obligă statele membre să efectueze controale 

sistematice ale persoanelor care traversează granițele externe ale UE în bazele de date cu 

documente furate și pierdute, în Sistemul de Informații Schengen (SIS) și în alte baze de date 

UE relevante. Verificările sunt obligatorii la toate granițele aeriene, maritime și pe uscat, atât la 

intrarea, cât și la ieșirea din UE. 

Modificarea regulilor este un răspuns la amenințările teroriste în Europa, așa cum au 

demonstrat recentele atacuri din Bruxelles, Paris și Berlin, precum și fenomenul ”luptătorilor 

străini”, adică cetățeni UE care se alătură grupurilor teroriste în zonele de conflict, cum ar fi 

Daesh în Siria și Irak. 

 

Verificări țintite în cazul unor întârzieri prelungite 

Însă dacă aceste verificări sistematice întârzie prea mult traficul pe uscat sau pe mare, statele 

UE pot efectua verificări ”țintite”, cu condiția ca un studiu de risc să fi arătat că acest lucru nu 

va crea amenințări printre altele la securitatea internă sau politicile publice. 

Cei care nu sunt subiect al unor verificări ”țintite” vor fi obligați să treacă printr-o verificare 

obișnuită care să dovedească validitatea documentelor lor de călătorie și să le confirme 

identitatea. 

La granițele aeriene, statele membre pot utiliza verificări țintite pentru o perioadă de tranziție 

de șase luni după intrarea în vigoare a noului regulament. Această perioadă poate fi prelungită 

ulterior cu maximum 18 luni în unele cazuri excepționale, cum ar fi atunci când aeroporturile nu 

au facilități pentru a performa verificări sistematice în bazele de date și au nevoie de timp să 

http://www.timpromanesc.ro/modificari-la-codul-schengen-pentru-granite
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
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se adapteze. 

Regulamentul intră în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 

Regulamentul va fi aplicabil imediat, iar în cele mai multe state membre, simultan. Danemarca, 

Marea Britanie și Irlanda nu s-au raliat acestui regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

ÎN PERIOADA 13 FEBRUARIE – 17 FEBRUARIE 2017 

 

În data de 14 februarie 2017, în cadrul şedinţei Comisiei a fost dezbătut proiectul de 

lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/ 2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 

investiţiilor finanţate din fonduri publice – L17/ 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii Comsiei au hotărât cu unanimitate de voturi să 

avizeze favorabil proiectul de lege.  

  

În data de 17 februarie 2017, domnul senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei 

românilor de pretutindeni şi domnul senator Radu-Mihai Mihail, secretarul Comisiei au 

participat la o întâlnire a comisiilor parlamentare reunite pentru românii de pretutindeni, 

industrie şi servicii, politică externă şi afaceri europene ale Senatului şi Camerei Deputaților, 

cu ocazia vizitei d-lui Michel Barnier, Negociator Şef al Comisiei Europene pentru Brexit. 

 

Printre temele abordate în cadrul întrevederii s-au numărat contextul global şi miza 

negocierii (cetăţeni, comerţ, etc.), procesul propiu-zis al negocierii (notificarea art.50, 

aranjamente tranzitorii, relaţia viitoare), elementele cheie pentru fiecare fază a negocierilor şi 

https://www.facebook.com/viorel.badea1
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poziţia Uniunii Europene cât şi situaţia comunităţii românilor în Marea Britanie în contextul 

Brexit-ului. 

 

În cadrul întrevederii, domnul senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni, şi-a manifestat îngrijorarea faţă de situaţia incertă a conaţionalilor care trăiesc şi 

lucrează în Marea Britanie şi i-a recomandat domnului Michel Barnier să fixeze în agenda de 

lucru o serie de întrevederi cu mediul asociativ reprezentativ al românilor din Regatul Unit, 

pentru o informare obiectivă şi o cunoaştere aprofundată a profilului şi preocupărilor 

comunităţii rezidenţilor români din insulă, în contextul generat de decizia Marii Britanii de a 

părăsi Uniunea Europenă.  

 

 

 

 

 


