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Asociația Românilor din Italia către Guvernul României

Renunţaţi la amendă!
CAPIMED România (Asociația Românilor din Italia)
cere Guvernului să modiﬁce
ordonanța care prevede amendarea românilor din diaspora pentru lipsa declarației
ﬁscale, se arată într-un document transmis miercuri.

Asociația susține că persoanele care lucrează fără contract de muncă sau în condiții
diﬁcile nu își pot obține
rezidența ﬁscală în țările în
care au plecat și sunt vizate
de ordinul 30/2017, urmând să
ﬁe amendate cu sume între 50
și 100 de lei, de la 1 ianuarie
2018.
„Am cerut premierului
României, Mihai Tudose, să
analizeze cu atenție situaţia
românilor plecaţi în străinătate și în loc să dispună măsuri
de urgență pentru protejarea
muncitorilor abuzați, guvernul a venit cu noi măsuri de
taxare a celor mai săraci dintre conaţionalii noştri, dar cu
zero soluţii pentru a-i ajuta.
Doar în Italia erau, la sfârșitul
anului 2016, 1.151.395 de români, conform datelor oﬁciale
ISAT. De fapt, în Italia sunt
peste 3 milioane de români,
dintre care peste jumătate nu
sunt înregistrați cu forme legale. Creșterea numărului de
români care pleacă anual în
Italia este în medie cu circa

4% mai mare față de anul trecut, dintre care circa 70% sunt
femei. Cei peste 1,5 milioane
de români care merg să muncească în Italia fără contracte
de muncă, dintre care peste
700.000 sunt femei, reprezintă
un grup vulnerabil fără niciun
fel de sprijin. Exact aceşti oameni năpăstuiţi vor ﬁ cei afectaţi de măsurile ﬁscale prevăzute în Ordinul 30/2017”, se
arată în comunicatul transmis.
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a precizat că cetăţenii români care pleacă din
ţară trebuie să completeze un
chestionar, în caz contrar ﬁind
amendaţi cu sume care variază între 50 şi 100 de lei, înce-

pând cu 1 ianuarie 2018.
Instituția a speciﬁcat că în
vederea stabilirii impozitării
veniturilor transfontaliere şi a
rezidenţei ﬁscale în România,
atât persoanele ﬁzice străine
cât şi cele române, au obligaţia completării unor formulare
speciﬁce.
Formularul este util autorităţilor ﬁscale române pentru
stabilirea rezidenţei persoanelor ﬁzice în România, dar şi
cetăţenilor români care solicită autorităţilor ﬁscale române
eliberarea unor formulare cerute acestora de către autorităţile ﬁscale din străinătate,
precizează MFP.
Informaţiile din acest ches-

tionar fac posibilă, de asemenea, aplicarea principiilor
internaţionale pentru evitarea
dublei impuneri a veniturilor obţinute atât în România
cât şi în străinătate, anunță
instituția.
„Necompletarea
acestui
formular ar putea genera diﬁcultăţi în ceea ce priveşte
stabilirea modalităţii de impozitare a persoanelor ﬁzice
române. Astfel, dacă nu s-ar
depune acest formular, cetăţenii români ar putea ﬁ impozitaţi atât în România, cât şi în
altă ţară în care îşi desfăşoară
activitatea”, se arată în comunicatul MFP. 

Cristian Pomohaci A fost lansat apelul de proiecte cu ﬁnanţare europeană

Se plânge
Extinderea sistemului de cadastru
la Parlament
Fostul preot Cristian Pomohaci a transmis o scrisoare comisiilor de cultură
şi media din Camera Deputaţilor, respectiv Senat, în
care cere sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, referitor la atacurile din presă la adresa sa.
Cristian Pomohaci se plânge de „pasivitatea inadmisibilă manifestată de către
Consiliul Naţional al Audiovizualului” şi cere sesizarea
acestei instituţii. Pomohaci a
fost caterisit în ședința Consistoriului Eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei în data
de 27 iulie 2017, ﬁind acuzat
că a racolat un minor în scopuri sexuale. Acesta a uzat
de dreptul de contestare a
hotărârii de caterisire, depunând apel, în termen legal, la
Consistoriul Mitropolitan al
Mitropoliei Ardealului.
Cristian Pomohaci este
acuzat de infracţiuni de racolare de minori în scopuri
sexuale. Sesizarea a fost făcută după ce în spaţiul public
a apărut o înregistrare audio
în care Pomohaci i-ar ﬁ promis unui adolescent că îl va
plăti dacă va întreţine relaţii
sexuale cu el. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
anunță că a fost lansat apelul
de proiecte pentru extinderea sistemului de cadastru cu
ﬁnanțare europeană, depunerea proiectelor începând
cu data de 16 octombrie.

Autoritatea de Management
a Programului Operațional
Regional (AM POR) a lansat, în data de 12 septembrie,
apelul de proiecte cu numărul
POR/2017/11/11.1/1, Axa prioritară 11 – Extinderea geograﬁcă a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru
şi cartea funciară, Prioritatea
de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și

o administrație publică eﬁcientă.
Această
prioritate
de
investiții va ﬁ implementată de
Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin intermediul
unui proiect major, destinat
să completeze obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. ANCPI
va colabora, în acest sens, cu
unitățile subordonate, în conformitate cu legislația în vigoare.
Alocarea apelului este de
312,89 milioane de euro, din
care 265,96 milioane de euro
provin din Fondul European
de Dezvoltare Regională, iar
46,93 milioane reprezintă
coﬁnanțare de la bugetul de

stat.
Proiectul va avea mai multe
componente, printre care cea
de integrare a datelor existente, extinderea înregistrării
sistematice în zonele rurale,
îmbunătățirea serviciilor de
înregistrare a proprietăților.
Beneﬁciarii subsidiari sunt
autoritățile publice locale și
cetățenii din mediul rural.
Având proprietatea înregistrată, populația din zonele
intervenției va putea beneﬁcia
de îmbunătățirea condițiilor
economice și sociale, în
condițiile securizării statutului
proprietății. Totodată, procesul duce la clariﬁcarea situației
terenurilor, cu impact pozitiv
asupra bugetelor locale.
În plus, vor ﬁ create condiții
optime pentru realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și națională,
a investițiilor în infrastructură
și în alte domenii: agricultură,
mediu, turism, agroturism.
În acest fel, sunt îndeplinite
pre-condiții necesare pentru
accesaera fondurilor alocate
României prin alte programe
europene sau guvernamentale.
Depunerea cererilor de
ﬁnanțare se face utilizând
sistemul electronic - aplicația
MYSMIS.
Depunerea proiectelor se va
face începând cu data de 16 octombrie, ora 12.00. Cererile de
ﬁnanțare vor putea ﬁ transmise până la data de 15 ianuarie
2018, ora 12.00. 

Migranți depistați
în zona 2 Mai

În custodie publică
96 de străini care au fost depistaţi la
bordul unei ambarcaţiuni de agrement pe
Marea Neagră în timp ce încercau să intre
ilegal în România au fost luați în custodie
publică până la îndepărtarea din ţară, ﬁind
duși la centrele din Otopeni și Arad.
„La data de 12 septembrie, la propunerea
motivată a Inspectoratului General pentru
Imigrări, s-a dispus, prin ordonanţă motivată
în drept şi în fapt de către procurorul anume
desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Bucureşti, luarea în custodie
publică a 96 de străini care au declarat că sunt
din Iran şi Irak (39 bărbați, 21 femei și 36 de
copii)”, transmite Inspectoratul General pentru
Imigrări (IGI).
Luarea în custodie publică este măsura de restrângere temporară a libertăţii de mişcare pe
teritoriul României, dispusă împotriva străinilor în scopul îndeplinirii tuturor demersurilor
necesare îndepărtării sub escortă. Astfel, poliţiştii de imigrări efectuează activităţi speciﬁce
pentru obţinerea documentelor de călătorie şi
organizarea misiunii de îndepărtare. Măsura se
dispune pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, de către Curtea de Apel, în
situaţia în care nu a fost posibilă îndepărtarea
străinului, mai susține inspectoratul.
La introducerea în centre, străinii sunt
obligaţi să predea bunurile avute asupra lor (pe
cele de valoare, mijloacele electronice de comunicare la distanţă etc.) Centrele au un regim
închis, ﬁind dotate şi amenajate astfel încât să
ofere condiţii adecvate de cazare, hrană, asistenţă medicală, psihologică şi igienă personală.
Persoanele cazate în centre beneﬁciază de
drepturile prevăzute de lege, precum şi de cele
prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale la care România este parte. Acestea au
dreptul la asistenţă juridică, medicală şi socială
şi la respectarea opiniei şi speciﬁcului propriu
în materie religioasă, ﬁlozoﬁcă şi culturală.
Un bărbat de cetățenie turcă, în vârstă de 50
de ani, a fost arestat, marți, ﬁind acuzat că i-a
transportat ilegal pe cei 96 de migranți. 

Guru Bivolaru

Eliberat condiţionat
Liderul MISA, Gregorian Bivolaru, a
ieşit, miercuri, din Penitenciarul Bistrița,
declarând că se simte foarte bine. Întrebat
ce planuri are pentru zilele următoare,
liderul Mişcării de Integrare Spirituală în
Absolut a răspuns că va scrie cărţi.
Totodată, Bivolaru a declarat că nu este
vinovat şi nu va da statul român în judecată.
Liderul Mişcării de Integrare Spirituală în
Absolut a fost aşteptat la ieşirea din închisoare
de o adeptă MISA. Gregorian Bivolaru a fost
eliberat condiţionat după ce procurorii de la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița nu
au contestat decizia de eliberare dată de Judecătoria Bistriţa.
Conform avocaților liderului MISA, Gregorian Bivolaru a solicitat eliberarea condiționată
întrucât legislația prevede ca persoanele care
au depășit vârsta de 60 de ani pot ﬁ eliberate
condiționat după ce au executat o treime din
pedeapsă. 

