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Locaţie: Ambasada Portugaliei în Bucureşti  

 
 
 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 octombrie , începând cu ora 11:00.  
 

La lucrări au participat următorii membrii ai Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, deputaţii: 

William Gabriel BRÎNZĂ- preşedinte (PD-L),  Octavian Marius POPA- 
vicepreşedinte (PNL) şi Luminiţa IORDACHE (Progresist),  

A absentat motivat :  
Iosif KOTO - secretar (UDMR) 
Au absentat:  
Cristian RIZEA- vicepreşedinte (PSD-PC), Dorin Horea UIOREANU 

(PNL), Dan-Radu ZĂTREAN (PD-L) şi Mircea LUBANOVICI - secretar 
(PDL), Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD-PC), Petru MOVILĂ (PD-L), 
Oana Mizil Ştefănescu Tohme NICULESCU, Tudor  PANŢÂRU (PSD-PC),  
Varujan PAMBUCCIAN (PSD-PC),  Alina GORGHIU ( PNL) .     

             Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, s-a 
întâlnit astăzi, 4 octombrie 2011, cu ambasadorul Portugaliei în România,  
António Chamber de Antas de Campos. 

În cadrul discuţilor, preşedintele Comisiei William Brînză a transmis 
aprecierile sale cu privire la obiectivitatea şi susţinerea Portugaliei  în ceea ce 
priveşte aderarea României la Schengen.  



Totodată, deputatul a mulţumit pentru colaborarea pe care diplomaţia 
portugheză de la Bucureşti o are cu specialiştii români, în materie de schimburi 
de bune practici pentru absorbţia fondurilor europene.  
În acest cadru oficial, William Brînză a prezentat diplomatului portughez 
doleanţele comunităţii româneşti, care militează pentru o transparenţă mai mare 
în ceea ce priveşte obţinerea de informaţii referitoare la cetăţenii români aflaţi 
în închisorile din Portugalia. Preşedintele Comisiei a solicitat, în acest sens, 
transmiterea observaţiilor către autorităţile competente de la Lisabona. 

De asemenea, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din 
afara graniţelor ţării, a solicitat diplomatului portughez să analizeze 
posibilitatea încheierii unui acord între autorităţile locale şi comunitatea de 
români prin intermediul căruia, asociaţiile de români, cu activităţi insemnate şi 
recunoscute de comunitate şi autorităţi, să poată avea acces mai uşor la spaţiile 
primăriilor pentru a-şi desfăşura activităţile menite să promoveze cultura şi 
traditiile române. Un caracter mai pronunţat al şcolii şi bisericii româneşti, idee 
susţinută şi promovată de deputatul Brînză, a fost altă solicitare a românilor din 
Portugalia, transmisă de preşedinitele Comisiei ambasadorului portughez 
acreditat în România. 

O altă temă pe agenda discuţiei a reprezentat-o ridicarea restricţiilor pe piaţa 
muncii portugheze pentru lucrătorii români înaintea termenului prevăzut în 
Tratat (31 decembrie 2013). În acest sens, ambasadorul portughez a transmis 
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, asigurări că, 
autorităţile portugheze întreprind toate demersurile pentru ca românii să fie 
angajaţi cu forme legale, eliminându-se astfel cadrul prin care se pot comite 
abuzuri. 

Cele două părţi au salutat colaborarea foarte bună în plan educaţional, cu 
promisiunea că vor fi demarate cât de curând proiecte comune, asta cu atât mai 
mult cu cât s-a înregistrat o participare însemnată a profesorilor şi studenţilor 
români de la secţiile de limbă portugheză la programele de studiu din Portugalia 
(ofertă unilaterală de burse).  

Preşedintele Comisiei a propus deasemenea analizarea posibilităţii 
măririi numărului de lectorate în limba română în Portugalia având în vedere că 
există deja cadrul instituţional format prin lectoratele de limbă portugheză din 
cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi al Universităţii din Bucureşti, 
precum şi a lectoratului de limbă şi literatură română de la Universitatea din 
Lisabona. 

În acest context a fost solicitat sprijin din partea autorităţilor portugheze 
pentru susţinerea şcolilor duminicale româneşti deschise pentru copiii români 
născuţi în Portugalia sau care frecventează şcoala portugheză, astfel încât să 



asimileze şi cunoştinţe despre valorile autentic româneşti, date despre istoria şi 
geografia românilor. 

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul liberal Marius Octavian Popa 
solicitând chiar analizarea posibilităţii înfiinţării unor licee în limba română 
pentru conaţionalii care vor să îşi continue studiile în Portugalia. Deputatul a 
prezentat judeţul Tulcea adresând o invitaţie ambasadorului pentru a descoperi 
frumuseţile României şi în special Delta Dunării. 

Recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române a fost o altă doleanţă a 
comunităţii de români din Portugalia precum şi a autorităţilor de la Bucureşti, 
transmisă diplomatului portughez. 

Ambasadorul Portugaliei a subliniat, de asemenea, interesul companiilor 
portugheze de a continua să investească în România. Numărul companiilor 
portugheze din România crescând  de la 118 la 240 în ultimii trei ani. Domeniul 
constructiilor şi lucrărilor publice , cel al energiei verde ( eoliene) sunt vizate de 
investitorii portughezi. În acest sens deputatul Luminiţa Iordache şi-a 
manifestat dorinţa ca în Iaşi, oraşul din care provine, să existe mai multe 
investiţii dat fiind faptul că oraşul dispune de o ofertă deosebit de variată şi 
benefică, dovadă Asociaţia Comercianţilor şi Industriaşilor din regiunea 
Barcelos-Porto (Portugalia) care şi-a propus să investească, la Iaşi, peste 10 
milioane de euro într-un parc industrial care ar  urma să ocupe o suprafata de 
aproximativ 20-30 hectare, unde ar putea activa 100 de întreprinderi mici şi 
mijlocii. În acest context vicepreşedintele Comisiei, deputatul liberal Marius 
Octavian Popa a transmis disponibilitate totală în a oferi consultanţă juridică şi 
nu numai investitorilor portughezi prin specialiştii pe care îi are la cabinetul său 
parlamentar din Băila.  

La finalul întâlnirii, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români 
din afara graniţelor ţării, deputatul William Brînză, a propus realizarea unei 
agende comune de lucru şi i-a înmânat diplomatului o plachetă cu simbolul 
Camerei Deputaţilor.                                                              

                                              

  Şedinţa s-a încheiat la ora 12:15. 

 

 

PREŞEDINTE, 
deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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