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Teodorovici: Un milion de români s-au înscris în Spațiul Privat Virtual, nu
monitorizam diaspora
Peste un milion de români s-au înscris în Spațiul Privat Virtual (SPV), a anunțat joi ministrul Finanțelor
Eugen Teodorovici, care a infirmat informația ca instrumentul va fi folosit pentru monitorizarea românilor
din strainatate.
”Peste un milion de români s-au înscris, este un numar foarte mare daca ținem cont la începutul anului 2018 cred
ca erau sub 250.000 de români în acest sistem. Este practic o propunere pentru cei care traiesc în afara țarii de a
folosi astfel de sistem, de a se înrola în acest sistem, daca doresc, în mod opțional, și daca acest lucru se dorește,
atunci prin ambasade și consulate practic ei primesc acele parole pentru a intra în sistem, pentru a nu mai veni
pâna în țara pentru a lua aceste parole. Practic este o simplificare radicala și este un mijloc de comunicare”, a
declarat Teodorovici la Antena 3.
În context, ministrul a invocat și directiva europeana pentru combaterea terorismului, care a fost transpusa în
România, care prevede urmarirea și declararea sumelor de bani mai mari mai mari de 2.000 de euro. „S-a spus
într-un mod eronat și total mincinos ca cineva dorește sa impoziteze aceste sume trimise în țara. Nu, este obligație
europeana pentru ca acele sume trimise în țara peste un anumit prag sa fie sa dovedita proveniența pentru a evita
activitați de terorism și alte astfel de activitați, înca o data, obligație europeana fiind”, a explicat ministrul.
Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de act normativ care extinde capabilitațile Spațiului Virtual Privat, și
care ofera cetatenilor români care domiciliaza, au resedinta sau lucreaza în strainatate, posibilitatea de a se
prezenta si la oficiile consulare sau ambasadele României în scopul identificarii fizice și înregistrarii în SPV.
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