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VIZITĂ OFICIALĂ
ROMÂNIA - FRANŢA: “UN PARTENER AUTENTIC, PROFUND ATAȘAT IDEII
EUROPENE”
Joi, 24 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Palatul Cotroceni, o conferință de presă comună cu
Președintele Republicii Franceze, domnul Emmanuel Macron, în cadrul
vizitei pe care a efectuat-o în România.
Preşedintele României a declarat, între altele:
“Domnule Președinte Macron, îmi face o deosebită plăcere să vă am oaspete
astăzi, la București.
Doresc să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea, lansată cu prilejul
discuţiei foarte bune pe care am avut-o cu ocazia Consiliului European din iunie.

(…)
România este prima țară din regiune, domnule Președinte, unde efectuați o vizită
bilaterală, ceea ce confirmă profunzimea Parteneriatului nostru Strategic și ne
onorează.
Este și un moment simbolic: în 2017 se împlinesc 25 de ani de la intrarea în
vigoare a Tratatului de înțelegere amicală și cooperare între România și Franța,
iar anul viitor marchează nu doar Centenarul României moderne, ci şi aniversarea
primilor 10 ani de la lansarea Parteneriatului Strategic. (…)
Am salutat dinamica pozitivă a cooperării economice, anul trecut înregistrând o
creștere de peste 9% a comerțului bilateral, cifrat la aproape 8 miliarde de euro.
(…)
Împreună am exprimat sprijinul pentru ca proiectul Sezonului cultural încrucișat
România-Franța 2018/2019, cel mai important proiect cultural bilateral al
României din ultimii 10 ani, să fie un succes care să contribuie la prezentarea
imaginii actuale, moderne și inovative a celor două state. (…)
România rămâne una dintre țările europene cele mai ataşate francofoniei şi un
stat-far al Francofoniei în Europa Centrală și de Est, cu cel mai mare număr de
cetățeni vorbitori de limbă franceză din regiune.
Am subliniat, totodată, rolul comunității românești din Hexagon, un rol de liant
între cele două societăți, mulți români cu înaltă calificare profesională lucrează în
Franța și contribuie direct la prosperitatea societății franceze.
Am abordat în discuția noastră (…) agenda europeană și am decis să sprijinim o
cooperare întărită între România și Franța în domeniul afacerilor europene, cu
precădere în sprijinul consolidării și chiar redefinirii proiectului european, la care
amândoi, Președintele Macron și cu mine, ținem foarte mult.
L-am asigurat pe domnul Președinte că poate găsi în noi un partener autentic,
profund atașat ideii europene și pe deplin implicat în eforturile de redinamizare a
Uniunii Europene. România este astăzi, după 10 ani de când suntem membri, un
stat membru matur, cu un profil pro-european foarte puternic, care dorește să fie
un membru re-fondator al Uniunii Europene. (…)
România va acorda susținere consistentă proiectului Europei Apărării, la care
dorim să participăm de la bun început.
I-am transmis domnului Președinte şi faptul că obiectivul României de aderare la
Spațiul Schengen rămâne unul de actualitate.
România, după cum se știe, acționează deja de facto ca un stat responsabil al
spațiului Schengen, luând parte solidar la toate eforturile de consolidare a
frontierelor externe ale Uniunii.
Aderarea României va consolida securitatea spațiului Schengen și va transmite un
semnal puternic în sprijinul construcției europene.
Domnule Preşedinte, această vizită este un excelent prilej de a lucra împreună

pentru consolidarea relației noastre și pentru îmbunătățirea proiectului
european.
Vă mulțumesc!”

* * *
Preşedintele Franţei a declarat, între altele:
“Mulțumesc, domnule Președinte! Vă mulțumesc pentru această invitație, întradevăr, lansată în iunie. Îmi face o mare plăcere să fiu astăzi, aici, într-o primă
vizită bilaterală, care este simbolul vitalității relațiilor noastre istorice și al
vitalității pe care dorim să o acordăm relațiilor noastre actuale și viitoare (…).
Sunt astăzi aici pentru că, într-adevăr, avem un Parteneriat strâns și voi reveni pe
relațiile bilaterale. Acum 10 ani, țara dumneavoastră a aderat la Uniunea
Europeană și a făcut progrese considerabile (…).
Desigur, în cadrul discuțiilor noastre, am vorbit despre relațiile bilaterale. Cum ați
reamintit și dumneavoastră, Sezonul Cultural 2018/2019, care trebuie pregătit și
care va consacra forța relațiilor noastre istorice și culturale, ne va permite să
continuăm să dezvoltăm predarea limbii franceze aici, în România, și vă
mulțumesc pentru angajamentul luat în acest sens. (…)
O relație bilaterală se construiește și prin relații de afaceri pe care, de asemenea,
sper să le dezvoltăm. Mă voi întâlni, mai târziu, cu comunitatea franceză de
afaceri prezentă aici, în România, deosebit de importantă, prin intermediul
companiilor franceze prezente aici. De asemenea, și mulți tineri care lucrează în
România și care doresc să-și dezvolte cariera aici, precum și întreprinderi și
investitori români, care și ei trebuie să se dezvolte în Franța. O cooperare care
trebuie încurajată în continuare și, în acest sens, cele trei acorduri-cadru care au
fost semnate chiar acum sunt deosebit de importante pentru noi și (…) din punct
de vedere al industriei de apărare se arată aceeași forță a Parteneriatului dintre
țările noastre și nu pot decât să mă bucur când văd aceste relații bilaterale.
Am vorbit, de asemenea, despre mai multe subiecte de interes comun şi viziunea
noastră comună privind afacerile europene (…).
Ați vorbit, de asemenea, despre un subiect care știu că este foarte important
pentru țara dumneavoastră și anume revizuirea directivei privind detașarea
lucrătorilor şi mă bucur să constat această voinţă comună de a lucra împreună şi
sunt sigur că vom ajunge la un acord până la sfârşitul anului. (…)
De asemenea, în cadrul acestei conferințe de presă aș dori să explic poate o
neînțelegere pe care am citit-o în presa românească, revizuirea directivei privind
detașarea lucrătorilor și propunerea Franței nu înseamnă în niciun fel să-i
împiedicăm pe transportatorii rutieri români să lucreze peste tot în Europa.
Dimpotrivă, problema directivei privind detașarea lucrătorilor este că astăzi
propune un cadru prea slab și astfel conduce ca angajatori, companii din Franța,
să angajeze cetățeni din alte state europene, în general din țări cu costuri reduse,

la costurile din ţările de origine. Astfel, venind în contradicție cu ideea pieței
unice, făcând o concurență neloială lucrătorilor francezi și doresc să punem capăt
acestui sistem, care nu reprezintă spiritul Uniunii Europene şi este de neînţeles
pentru concetăţenii noştri.
Așadar, trebuie să ajungem la un nou acord pentru ca următoarea directivă să
limiteze perioada de timp în care se poate detașa un lucrător, să întărească
constrângerile, aceeași muncă să fie remunerată în mod egal în aceeași țară și să
întărească și partea de control și am reamintit că vom întări Parteneriatul dintre
noi pentru ca un control mai ferm să poată fi activat.
Și din acest punct de vedere, sigur că ne dorim ca toți cei care lucrează în Europa
să facă asta într-un mod loial și competitiv, transportatorii rutieri să poată să-și
desfășoare activitatea peste tot în Europa, dar într-un mod demn și eficace. Și
cred că această clarificare era indispensabilă astăzi și vă mulțumesc pentru
spiritul constructiv în care abordăm această fază finală a discuțiilor.
Europa care protejează este și Europa Apărării (…). În luna iunie am marcat un
progres real în plan european cu implementarea unei cooperări structurate
permanente, a unui fond european pentru apărare (…) și mă bucur că discuțiile de
astăzi au arătat și voința dumneavoastră de a angaja România în această Europă
a apărării, prin aceste noi instrumente. (…)
Dincolo de această agendă, dorința noastră este ca Europa să meargă înainte.
Deja de mai mulți ani, aveți tot dreptul să cereți integrarea în spațiul Schengen și
ați reamintit acest lucru și știu cât este de important acest subiect pentru
dumneavoastră. Nu am nicio ideologie în acest sens, sunt total deschis față de
acest subiect. Însă, trebuie să fiu onest, trebuie să fiu sincer, Europa spațiului
Schengen nu funcționează bine și sigur că nu putem să ne bucurăm de asta. Iar
dorința mea este ca în următoarele luni să putem accelera o reformă a regulilor
comune în acest domeniu, să le clarificăm, să avem o atitudine mai solidară, un
control mai bun al frontierelor, o convergență crescută în ceea ce privește regulile
comune privind azilul și primirea populațiilor exterioare și să vă asociem la
această discuție (…). Din acest punct de vedere, vă arăt toată deschiderea și
dorința de a avea un Parteneriat demn de eforturile pe care le-ați făcut.
De asemenea, suntem convinși să lucrăm împreună pe foaia de parcurs pentru
viitorul Uniunii Europene, pentru zona Euro și pentru toate demersurile care
trebuie făcute în viitor. Pentru că știu că sunteți ferm hotărâți să integrați
România într-o Europă care merge înainte și zona Euro reprezintă în acest sens un
element de convergență și în săptămânile următoare se va prezenta o foaie de
parcurs care să marcheze o nouă etapă a Uniunii Europene și, în acest cadru,
doresc să avem o discuție loială, ambițioasă, să fiți un partener deplin al acestei
definiri a Europei viitorului (…).
Așadar, am decis să lucrăm împreună în următoarele săptămâni pe toate aceste
proiecte pentru viitor.
Iată, domnule Președinte al României, dragă Klaus, iată discuțiile dintre noi, pe
care eu le consider deosebit de fructuoase, și am dorit să le prezint pe scurt aici,

mulțumindu-vă încă o dată pentru invitație, pentru primire și repetându-vă cât de
important este Parteneriatul cu România, un parteneriat istoric, dar și de viitor
pentru țara noastră! ”
Vedeţi declaraţiile de presă în întregime aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/conferinta-de-presacomuna-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-cu-presedintelerepublicii-franceze-domnul-emmanuel-macron

RECEPȚIE ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI MACRON
Joi, 24 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Palatul Cotroceni, o alocuțiune în cadrul recepției oferite în
onoarea Președintelui Republicii Franceze, domnul Emmanuel Macron.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„(…) Îmi face o deosebită plăcere să vă am ca invitați la Palatul Cotroceni, cu
prilejul vizitei dumneavoastră în România!
Prezența dumneavoastră aici, la numai câteva luni de la alegerea ca Președinte
al Republicii Franceze, mă onorează și demonstrează interesul reciproc pentru
aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre țările noastre. (…)
Franța a jucat un rol major în etapele esențiale ale făuririi statului român
modern. Mă gândesc acum mai ales la sprijinul misiunii militare conduse de
generalul Henri Berthelot în timpul Primului Război Mondial.
Acum exact 100 de ani, în vara lui 1917, armata română a câștigat bătălii
cruciale pentru existența noastră ca stat și grație pregătirii primite de la misiunea
militară franceză. (…)
Cooperarea economică bilaterală, în continuă creștere, rămâne o poveste de
succes a relației noastre.
Salut prezența în România a unor investitori francezi de primă mărime și reiterez
faptul că țara noastră este un loc excelent pentru noi investiții.
Legăturile dintre români și francezi se văd poate cel mai bine la nivelul cooperării
descentralizate.
Există sute de proiecte de înfrățire între localități românești și franceze, de la
orașe mari, până la sate de mici dimensiuni. Aceste legături – pe care le-am
cunoscut în mod direct când am fost primar al Sibiului înfrățit cu Rennes –
reprezintă un liant puternic pentru o relație bogată.
România rămâne totodată una dintre țările europene cele mai francofone. (…)
De altfel, limba franceză rămâne a doua limbă străină studiată în învățământul
preuniversitar românesc.
Alegerea dumneavoastră a fost întâmpinată în România cu speranță în privința
relansării construcției europene, într-un moment în care Uniunea Europeană se
confruntă cu provocări dintre cele mai complexe. (…)
Franța și Uniunea Europeană au nevoie de Estul Europei pentru a putea relansa
proiectul european, iar România este acel partener de încredere, stabil și
predictibil în regiune pe care vă puteți baza.

De aceea, vă asigur, domnule Președinte, de determinarea României de a lucra,
alături de Franța și nu numai, la relansarea proiectului european - o Europă care
să răspundă cât mai bine așteptărilor de zi cu zi ale cetățenilor noștri.
România și Franța au o bogată tradiție de prietenie. (…)
Indiferent de dificultățile și provocările pe care le vom avea de înfruntat, Franța și
România vor fi mereu, una pentru cealaltă, partenere și aliate de nădejde.
Ridic paharul în sănătatea dumneavoastră, domnule Președinte, şi pentru
prietenia româno-franceză.
Vive la France, vive la Roumanie!“
Vedeţi întreaga alocuţiune a Preşedintelui aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-receptiei-oferite-inonoarea-presedintelui-republicii-franceze-domnul-emmanuel-macron

SISTEMUL JURIDIC
POZIȚIA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE
MODIFICĂRI LEGISLATIVE ANUNȚATE DE MINISTRUL JUSTIȚIEI
În legătură cu propunerile de modificare a legilor 303/2004, 304/2004,
317/2004, anunțate astăzi de către ministrul Justiției, Președintele
României, domnul Klaus Iohannis, a transmis un punct de vedere.
“Propunerile prezentate astăzi de ministrul Justiției se constituie într-un atac
asupra statului de drept, independenței și bunei funcționări a Justiției, precum și
împotriva luptei anticorupție.
România se află într-un moment care îi este favorabil în planul relațiilor
internaționale, cu precădere în comunitatea europeană. Ar fi în defavoarea țării
noastre ca, după toate eforturile depuse până acum, să ne întoarcem la vechile
practici de a pune presiune asupra justiției. Acest lucru ar fi în totală contradicție
cu angajamentele pe care și le-a luat România prin aderarea la Uniunea
Europeană și nu ar face decât să mențină pe termen nelimitat Mecanismul de
Cooperare și Verificare.
O parte din măsurile anunțate încearcă inducerea unei false probleme și
acreditarea ideii că Președintele României ar fi factorul politic care trebuie
eliminat din procedura de numire în funcții de conducere din cadrul sistemului
judiciar. În realitate, rapoartele MCV, recomandările atât ale Comisiei de la
Veneția, cât și ale Consiliului consultativ al judecătorilor europeni îl indică pe
ministrul Justiției drept elementul prin care se realizează influența politicului în
aceste proceduri.
În ultimul deceniu, preocuparea decidenților politici a fost aceea de a asigura
independența justiției prin reducerea până la eliminare a rolului ministrului
Justiției în cadrul procedurilor de numire în funcții de conducere din cadrul

sistemului judiciar, în paralel cu sporirea treptată a rolului CSM. Propunerile de
astăzi urmăresc întărirea rolului ministrului Justiției și diminuarea rolului CSM în
privința gestionării carierei magistraților, de fapt, slăbirea justiției.
Președintele României este implicat și în desemnarea procurorilor șefi în virtutea
faptului că veghează la respectarea Constituției și exercită funcția de mediere,
având rolul unui arbitru între puterile statului. În schimb, ministrul Justiției este
numit politic, prin votul unei majorități parlamentare, cu scopul punerii în
aplicare a unui program de guvernare asumat politic.
Articolul 132 din Constituție prevede că procurorii își desfășoară activitatea sub
autoritatea, și nu în subordinea ministrului Justiției. Autoritatea însă nu se
confundă cu subordonarea, iar un jurist onest, indiferent de interesele unor
oameni politici vremelnici, nu ar trebui să inducă diferențe artificiale între statutul
judecătorilor și cel al procurorilor.
Preluarea instrumentelor de control asupra activității magistraților de către
factorul politic, amenințarea judecătorilor cu răspunderea patrimonială în caz de
erori judiciare și subordonarea procurorilor față de ministrul Justiției, precum și
ingerința procurorilor ierarhic superiori în dosarele procurorilor de caz, inclusiv
prin invocarea netemeiniciei, vor avea ca rezultat timorarea magistraților și
reducerea independenței lor. La acestea se adaugă și propunerea de înființare a
unei structuri specializate exclusiv pentru urmărirea penală a magistraților cu
consecințe asupra competențelor celorlalte parchete specializate, în particular a
DNA. În absența unor garanții legislative și instituționale cu privire la
independența acestei noi structuri, riscul afectării luptei împotriva corupției este
evident.
Propunerile ministrului Justiției necesită respectarea exigențelor transparenței
decizionale și supunerea acestora unor autentice dezbateri publice. Totodată,
având în vedere că aceste modificări afectează organizarea judiciară și cariera
magistraților, punctul de vedere al magistraților este obligatoriu.
Dacă acest amalgam de măsuri va fi asumat de Guvern și aprobat de Parlament,
eforturile României de mai bine de 10 ani vor fi anulate și justiția se va întoarce în
timp, într-o epocă în care era subordonată politicului".
Vedeţi comunicatul de presă aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/pozitia-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-privind-propunerile-de-modificare-a-legilor303-2004-304-2004-317-2004
* * *
Prezentarea proiectului de lege privind modificarea Legilor Justiţiei este
disponibilă aici: https://www.privesc.eu/Arhiva/77584/Prezentarea-de-catreMinistrul-Justitiei--Tudorel-Toader--a-proiectului-de-lege-privind-modificareaLegilor-justitiei

COMEMORARE
ZIUA COMEMORĂRII VICTIMELOR FASCISMULUI ŞI COMUNISMULUI
Miercuri, 23 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis,
a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Fascismului
şi Comunismului.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„Ne amintim astăzi de victimele pe care regimurile totalitare le-au produs în
România și în Europa secolului XX. Semnarea, la 23 august 1939, a Pactului
Ribbentrop-Molotov a însemnat consacrarea faptului că fascismul, nazismul și
comunismul nu sunt altceva decât forme de manifestare ale acelorași expresii
antidemocratice, de ură și intoleranță.
În acele vremuri de cumpănă, au existat oameni care, cu prețul vieții ori al unor
experiențe traumatizante și umilitoare, au luptat pentru libertate și apărarea
demnității umane și s-au opus fascismului și comunismului, în toate formele lor.
Cu recunoștință și admirație pentru eroismul victimelor, exprimăm întreaga
noastră considerație și compasiune, încurajând totodată datoria de a le cinsti
memoria și amintirea. (…)
Recunoașterea și omagierea doar a acelor modele care au luptat împotriva
totalitarismului de pe poziții democratice reprezintă și un semnal pe care îl
transmitem tinerei generații: doar conștientizând ce a fost drept și ce a fost greșit
în trecutul recent vom putea construi un viitor prosper pentru țară. Tocmai de
aceea, este important ca autoritățile centrale și locale să dea dovadă, în numele
crezului democratic, de claritate morală în eforturile lor de onorare a celor care
au făcut parte din rezistența antifascistă sau anticomunistă.
(…) Pentru condamnarea sa fermă și neechivocă, Centenarul României trebuie să
ne găsească consecvenți în lupta pentru apărarea democrației, a statului de drept
și a libertăților individuale. Să nu uităm că mai bine de jumătate din cei o sută de
ani care se împlinesc de la realizarea idealului național i-am trăit sub dictaturi, iar
mare parte dintre personalitățile care au contribuit la Marea Unire au fost
persecutate de regimurile totalitare.
De aceea, astăzi, eforturile noastre trebuie să se îndrepte către sancționarea și
condamnarea tuturor acțiunilor care ar putea afecta drumul României pe
traiectoria democratică inițiată în Decembrie 1989 și consolidată odată cu
aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. În actualul context european și
global, marcat de numeroase provocări și incertitudini, apărarea și consolidarea
statului de drept, a democrației și libertății împotriva oricăror inamici ostili
societății deschise reprezintă o prioritate a prezentului.”
Vedeţi aici întregul mesaj:
http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesajul-presedintelui-romaniei-

domnul-klaus-iohannis-cu-prilejul-zilei-comemorarii-victimelor-fascismului-sicomunismului1503471802

CELEBRARE
15 AUGUST - ZIUA MARINEI ROMÂNE
Marți, 15 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a
susținut la Constanța, o alocuțiune în cadrul festivităților prilejuite de
Ziua Marinei Române.
Preşedintele României a declarat, între altele:
„Îmi face o deosebită plăcere și sunt onorat să fiu și în acest an alături de
dumneavoastră, pentru a celebra împreună «Ziua Marinei Române» și
«Adormirea Maicii Domnului».
Vă mărturisesc că în fiecare an sunt impresionat să văd cât de mulți oameni vin
să sărbătorească aici această zi specială. (…)
Văd astăzi mulți copii, care așteaptă nerăbdători exercițiile desfășurate pe mare.
Știu din experiența mea de profesor că nimic nu se compară cu satisfacția de a
surprinde în privirea celor tineri entuziasmul și curiozitatea care, nu de puține ori,
inspiră o viitoare carieră.
În același timp, astfel de momente ne arată cât de puternice sunt simbolurile care
ne unesc, care ne dau prilejul de a ne simți parte a unei mari comunități. Ne leagă
istoria noastră comună, dar și aspirațiile pentru o Românie mai puternică și mai
prosperă. Acesta trebuie să fie spiritul în care să celebrăm în 2018 și Centenarul
Marii Uniri, învățând din trecut și acționând ferm pentru un viitor mai bun.
Ceremonia de astăzi se desfășoară simbolic într-o zonă cu o importanță
strategică deosebită din punct de vedere militar, politic, economic, cultural și
social - Zona Mării Negre. Avem datoria de a transforma întregul potențial al
acestei regiuni în avantaje reale pentru România. (…)
În actualul context, România își asumă și mai activ profilul de stat puternic și de
actor regional relevant. Suntem un pilon de stabilitate și furnizor de securitate în
regiune. Depunem eforturi consistente pentru ca rolul Mării Negre și importanța
sa strategică să fie recunoscute la nivelul NATO și al Uniunii Europene.
Un stat nu poate fi cu adevărat puternic dacă nu are capacitatea de a-și proteja
cetățenii și de a le asigura securitatea. Avem nevoie de o armată înzestrată și
pregătită să facă față cu succes provocărilor actuale (…).
În acest sens, acordul politic cu privire la alocarea pentru următorul deceniu,
începând din acest an, a 2% din bugetul național pentru Apărare și aprobarea
«Planului de înzestrare a Armatei României 2017 - 2026» transmit un semnal
puternic de responsabilitate. (…)

De asemenea, consolidarea securității și apărării pe dimensiunea maritimă
rămâne în centrul preocupărilor noastre. În acest sens, evidențiez planificarea
pentru anul 2017, în regiunea Mării Negre, a nu mai puțin de 18 exerciții și
activități de pregătire cu un nivel superior de complexitate, desfășurate împreună
cu Aliații și cu partenerii.
Dragi marinari militari și civili,
Sărbătoarea de azi vă este dedicată. Ați îmbrățișat una dintre cele mai dificile
meserii, care vă poartă departe de țară, familie și prieteni. (…)
Sunteți întruchiparea profesionalismului, dedicării și responsabilității. Fiți siguri că
cetățenii, partenerii și aliații noștri respectă și apreciază modul în care serviți
interesele României și apărați valorile naționale.
Vă felicit și vă doresc multă sănătate și putere de muncă, iar Sfânta Fecioară
Maria să vă însoțească și să vă ocrotească, oriunde ați fi!
«La mulți ani!» și «Bun cart înainte!».“
Vedeţi întregul discurs al Preşedintelui aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/alocutiunea-presedinteluiromaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-festivitatilor-prilejuite-deziua-marinei-romane

CONSULTARE PUBLICĂ
CONSULTARE PE TEME FISCALE CU ROMÂNII DIN DIASPORA
Pentru cunoaşterea cadrului legal românesc de către românii care doresc
să revină în țară și să dezvolte afaceri proprii, Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni (MRP) a deschis procesul de consultare referitor la
proiectul de Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal şi proiectul de Ordonanţă privind plata
defalcată a TVA.
Proiectul de ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal este disponibil aici:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiectOrdonantaCodfisc
al_08082017.pdf, iar nota de fundamentare cu privire la acest proiect poate fi
consultată aici:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NFProiectOrdonantaCodf
iscal_08082017.pdf
Proiectul de Ordonanţă privind plata defalcată a TVA este disponibil aici:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectOGplatadefalcata
TVAactualizata_18082017.pdf, iar nota de fundamentare cu privire la acest
proiect poate fi consultată aici:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NFproiectOGplatadefalca
taTVAactualizata_18082017.pdf
Sugestiile şi observaţiile dvs. pot fi trimise la adresa de e-mail:
cabinet.ministru@mprp.gov.ro
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-deruleaza-o-consultare-indiaspora-pe-tema-proiectul-de-ordonanta-privind-modificarea-si-completarealegii-nr-2272015-privind-codul-fiscal-si-a-proiectulul-de-ordonanta-privind-platadefalcata-a/

CONDOLEANŢE
MESAJ DE CONDOLEANȚE ÎN URMA ATACURILOR TERORISTE DE LA
BARCELONA
Vineri, 18 august a.c., Președintele României, domnul Klaus Iohannis, i-a
transmis Majestății Sale Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, un mesaj de
condoleanțe, în urma atacurilor teroriste care au avut loc la Barcelona:
„În aceste momente de grea încercare, doresc să exprim solidaritatea deplină a
României și poporului român cu Regatul Spaniei şi întregul său popor. În fața
acestor noi tragedii, reiterez determinarea României de a coopera strâns și a
continua lupta împotriva terorismului.
Acest act incalificabil ne arată în mod dureros, o dată în plus, că demersul comun
al României și al Spaniei de a înființa o Curte Internațională împotriva
Terorismului trebuie urmărit cu și mai multă determinare.”, se arată în mesajul
Președintelui Klaus Iohannis.
Totodată, Președintele României a adresat sincere condoleanțe familiilor
victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți.
Vedeţi mesajul Preşedintelui şi aici:
http://www.presidency.ro/ro/media/mesaje/mesaj-de-condoleante-transmisde-catre-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-majestatii-sale-regelefelipe-al-vi-lea-al-spaniei

ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE
DREPTURILE ANGAJAŢILOR ÎN MAREA BRITANIE PE ÎNŢELESUL TUTUROR
Inspecția Muncii Britanică, o organizație înființată pentru a proteja
angajații împotriva exploatării, a realizat un material informativ despre

protejarea drepturilor angajaţilor conform legislaţiei Marii Britanii.
Materialul oferă informaţii despre contractul de muncă, salariul minim,
programul de lucru, concediul de odihnă, concediul medical, sănătate şi
siguranţă, etc. şi poate fi consultat aici: http://www.gla.gov.uk/media/3022/glaaworkers-rights-12pp-a7-romanian.pdf
Pentru încălcarea drepturilor de muncă sau exploatare prin muncă, puteţi
contacta GLAA la:
E-mail: intelligence@glaa.gsi.gov.uk
Telefon: +44 (0)345 602 5020
Linie de raportare confidențială, gratuită: 0800 432 0804

STUDII ÎN ROMÂNIA (reluat)
ADMITEREA 2017 PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Universitatea din București pune la dispoziția candidaților români de
pretutindeni, din diaspora, Bulgaria, Croația, Moldova, Albania,
Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria, Israel și Grecia, un număr total de
175 de locuri pentru studii universitare de licență, masterat și doctorat.
Astfel, Universitatea din București scoate la concurs, 97 de locuri pentru studii
universitare de licență, 60 de locuri pentru studii universitare de masterat şi 18
locuri pentru studii universitare de doctorat.
Înscrierea la admiterea din acest an, pentru studii universitare de licență, se face
online prin transmiterea dosarului de înscriere la adresa de e-mail:
crid_etnici@unibuc.ro.
Data limită pentru înscrierea la studii universitare de licență la Universitatea din
București este 31 august 2017, iar rezultatele se vor afișa în data de 11
septembrie 2017. Confirmarea locurilor se realizează în perioada 11 – 14
septembrie 2017 prin trimiterea formularului de înscriere completat disponibil
aici. Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/admiroma-de-pret-2017-2018/
Procedura de admitere la studii universitare de masterat şi doctorat este proprie
fiecărei instituții de învățământ superior. Mai multe detalii aici:
http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/
Studenților declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat,
care nu cunosc limba română, Universitatea din București le oferă posibilitatea

de a frecventa anul pregătitor de limba română, urmând ca după absolvirea
acestuia să își continue studiile de licență, masterat și doctorat pentru care au
fost admiși.
Mai multe detalii despre perioadele de înscriere, dosarul de admitere,
distribuirea locurilor pe facultăţi şi alte informaţii utile, găsiţi aici:
http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/admi-roma-de-pret-2017-2018/

* * *
RECUNOAŞTEREA TITLURILOR ACADEMICE OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE
S-a simplificat procedura de recunoaştere a titlurilor academice obţinute în
străinătate (diplomele de studii de nivel licență, master, doctorat,
postuniversitar, dar şi calitatea de conducător de doctorat sau funcţiile didactice
ocupate în învăţământul superior din străinătate).
Mai multe detalii aici: https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare

ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE
STAT DIN ROMÂNIA
Au fost adoptate metodologiile ce reglementează procedurile de
școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și
superior de stat din România în anul de învățământ 2017 - 2018.
Începând de anul acesta, concursul de admitere la studii universitare de licență
a românilor de pretutindeni se va realiza de către universități, pe locurile alocate
românilor de pretutindeni, pe baza concursului de dosare și a criteriilor stabilite
de acestea.
Pentru anul universitar 2017 - 2018 candidații pot să aplice pentru un număr
nelimitat de universități, domenii și specializări (în anii anteriori se putea aplica
la un singur domeniu și cel mult trei instituții de învățământ superior).
Pentru depunerea dosarelor de candidatură au fost aprobate următoarele
modalități: electronic (pe o adresă de e-mail stabilită de instituția de învățământ
superior), prin poștă pe adresa universităților.
De asemenea, tinerii din Republica Moldova pot trimite dosarele pe e-mail
dosarerepmold@edu.gov.ro, la Ministerul Educației Naționale, în timp ce
candidații din diaspora au la dispoziție adresa dosarerompret@edu.gov.ro sau
misiunile diplomatice ale României, care vor transmite dosarele la minister și de
aici mai departe la instituțiile de învățământ superior dorite.

Vedeţi Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul
superior de stat din România:
https://www.edu.ro/metodologia-de-%C8%99colarizare-rom%C3%A2nilor-depretutindeni-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntulsuperior-de-stat-din-rom%C3%A2nia-pe
Mai multe detalii despre numărul locurilor alocate şi metodologiile de şcolarizare
aici: https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-publicat-procedurileprivind-%C8%99colarizarea-rom%C3%A2nilor-de-pretutindeni-%C3%AEn

* * *
DECLARAREA APARTENENȚEI LA IDENTITATEA CULTURALĂ ROMÂNĂ
În procesul de implementare a noii metodologii, înscrierea în învăţământul
superior de stat din România este necesară completarea unei declarații de
apartenență la identitatea culturală română, cuprinsă în Legea nr. 299/2007
(vezi aici).
Declaraţia se poate completa, pe proprie răspundere:
 la sediul Ministerului Românilor de Pretutindeni - MRP (din Bulevardul
Primăverii nr. 22, în intervalul 9.00-18.00, de luni până vineri), fără
programare prealabilă, pe baza actului de identitate deținut de
solicitant;
 sau la sediile misiunilor diplomatice ale României.
Pentru informații suplimentare privind declarația de apartenență la identitatea
culturală română, puteți consulta experții MRP prin e-mail, la adresa:
formularedu@mprp.gov.ro
Mai multe detalii sunt disponibile aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-ofera-sprijincandidatilor-romani-din-afara-granitelor-pentru-admiterea-in-scolile-siuniversitatile-romanesti/

CERERI DE FINANŢARE (reluat)
ACORDAREA FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI -- MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 321/2006
S-a modificat și completat, prin proiect de lege, cadrul legislativ privind
procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni pentru programele, proiectele sau acţiunile
privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora.
Principalele modificări şi completări aduse actului normativ se referă la:







Introducerea posibilității de finanțare a unor proiecte care vizează
menținerea legăturii românilor din străinătate cu țara, suplimentar față
de tematicile finanțate până în prezent, circumscrise identității culturale,
etnice, lingvistice şi religioase, dreptului la liberă întrunire și asociere;
Completarea definiției beneficiarilor de finanțări nerambursabile,
conform necesităților rezultate din practica de până în prezent. Astfel,
pot beneficia de finanţări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile
de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de
pretutindeni și organizațiile internaționale și alte persoane fizice
autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din
străinătate;
Posibilitatea stabilirii de priorităţi geografice şi tematice multianuale
pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de
pretutindeni, prin Strategia națională pentru românii de pretutindeni, în
scopul asigurării implementării politicilor publice privind românii de
pretutindeni.

Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/parghii-de-finantare-dedicatesprijinirii-romanilor-de-pretutindeni/

* * *
FONDURI PENTRU ROMÂNII DE PESTE HOTARE -- SESIUNE DESCHISĂ PE
TOT PARCURSUL ANULUI
Sesiunea de finanţări nerambursabile susţinute de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni este deschisă pe tot parcursul anului.
Pentru a beneficia de finanţarea nerambursabilă este necesară existenţa unor
surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului în cuantum de minim 10%
din valoarea totală a finanţării acordate.
Pentru mai multe detalii consultaţi Ghidul Beneficiarului 2017:
http://www.dprp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghidul-Beneficiarului2017.pdf
Cererea de finanțare, însoțită de documentele aferente (v pagina 6 din Ghid),
poate fi trimisă electronic la adresa de e-mail: cabinet.ministru@mprp.gov.ro
Toate documentele de finanţare se găsesc în format editabil aici:
http://www.dprp.gov.ro/finantare/

* * *
DEPUNEREA PROIECTELOR ŞI OBȚINEREA FINANȚĂRII -- SESIUNI DE
PREGĂTIRE

Se organizează o serie de seminarii de informare și instruire a cetățenilor români
aflați în afara granițelor în vederea familiarizării cu procedurile, cadrul legal și
documentele necesare depunerii și implementării cu succes a proiectelor.
Astfel de acțiuni vor avea loc în mai multe orașe din Italia, Spania sau alte state,
în funcție de interesul comunităților.
Mai multe detalii aici: http://www.dprp.gov.ro/mrp-organizeaza-seminarii-depregatire-pentru-asociatiile-romanesti-din-afara-granitelor/

ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE (reluat)
CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN ITALIA
Harta interactivă a şcolilor unde se desfășoară cursuri de Limbă, Cultură și
Civilizație Românească și lectorate de limbă română din Italia poate fi consultată
aici:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cYXfVgazTZ5eWvpuhxAYBJ
MVMJI&ll=41.79351869960528%2C12.047484599999962&z=6
Prin intermediul acesteia sunt disponibile informații despre unitățile de
învățământ, dar și despre numărul grupelor și al elevilor, numele profesorului și
adresa fiecărei școli incluse în program.
Mai multe detalii aici: http://roma.mae.ro/node/949

Pentru informaţii suplimentare sau pentru a ne semnala evenimente de interes, ne
puteţi contacta la:
Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor
Consilier de Stat Sandra Pralong
Editor: Denise Mihalache
Administraţia Prezidenţială
Bd. Geniului nr. 1-3, Sector 6, Bucureşti, CP 060116, România
E-mail: diaspora@presidency.ro, denise.mihalache@presidency.ro
Tel: +40 21 319 31 29
Web: http://www.presidency.ro/ro/angajamente/diaspora

