
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cp25@cdep.ro 
 
 

SINTEZĂ 
 

Sedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 
ţării 

28 septembrie 2011 
 

Camera Deputaţilor, salonul spaniol 
 
 
 
 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28  septembrie , 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),  Cristian RIZEA- 
vicepreşedinte (PSD-PC), Octavian Marius POPA- vicepreşedinte (PNL), 
Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin Horea UIOREANU (PNL), Dan-
Radu ZĂTREAN (PD-L), Mircea LUBANOVICI - secretar (PDL), Petru 
MOVILĂ (PD-L), 

Au absentat :  
Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD-PC), Oana Mizil Ştefănescu 

Tohme NICULESCU, Tudor  PANŢÂRU (PSD-PC),  Varujan 
PAMBUCCIAN (PSD-PC),  Alina GORGHIU ( PNL), Iosif KOTO - 
secretar (UDMR).                                                                               

Astăzi, 28 septembrie 2011, membrii Comisiei  pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării au avut o întrevedere cu ambasadorul Marii 



Britanii şi Irlandei de Nord, Martin Harris, care a răspuns invitaţiei lansată 
de membrii Comisiei în vederea iniţierii  unei agende de lucru comună. 

Membrii Comisiei au purtat un dialog de substanţă cu ambasadorul 
Martin Harris, atingând subiecte de interes comun, cum ar fi: comunitatea 
românilor din Marea Britanie, proiectele acestora şi problemele cu care se 
confruntă. În acest cadru, preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal 
William Brînză a solicitat sprijin din partea ambasadei Marii Britanii la 
Bucuresti, în vederea susţinerii acţiunilor culturale, manifestărilor şi 
evenimentelor organizate de asociaţiile şi publicaţiile româneşti. 

Punctul central al discuţiei l-a reprezentat problema restricţiilor de pe 
piaţa muncii pentru lucrătorii români, preşedintele comisiei, William Brînză 
pledând pentru ridicarea acestora, cunoscut fiind faptul că, la sfârşitul 
acestui an, autorităţile din Marea Britanie trebuie să adopte o decizie în acest 
sens. Preşedintele Comisiei şi-a motivat solicitarea evocând drepturile 
românilor care ar trebui să decurgă din calitatea de cetăţeni comunitari şi 
anume acordarea unui tratament similar celui acordat cetăţenilor noilor state 
membre UE. 

Totodată, William Brînză a transmis ambasadorului informările 
primite de la reprezentanţii studenţilor români din Marea Britanie în cadrul 
campaniei “sesizează-mă dacă dreptul la muncă îţi este încălcat”. Marea 
parte a acestora solicită revenirea la termenul iniţial de 6 săptămâni pentru 
acordarea permisului de muncă pentru studenţi, în loc de 6 luni cât este în 
prezent. 

Nu în ultimul rând, preşedintele Comisiei, William Brînză, a salutat 
prezenţa ministrului britanic pentru mediul de afaceri şi inovaţie, Vince 
Cable, care se află în perioada 28-29 septembrie în vizită în Bucuresti, 
pentru promovarea legăturilor comerciale între Marea Britanie şi România, 
precum si pentru discuţii în cadrul parteneriatului pentru creştere economică 
în Uniunea Europeană, convenit de preşedintele Traian Băsescu şi premierul 
britanic David Cameron la Londra, în luna iunie a.c. 

“Ţările noastre trebuie să depăşească o provocare comună: 
identificarea unor noi surse de creştere economică şi imbunătăţirea 
competitivităţii economiilor naţionale în viitor. Marea Britanie doreşte să 
colaboreze cu România pentru a finaliza şi întări Piaţa Comună, pentru a 
reduce povara legislativă asupra angajatorilor şi, mai ales, a IMM-urilor", a 
declarat ambasadorul Marii Britanii, Martin Harris. 

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul social democrat Cristian Rizea i-
a solicitat Ambasadorului Martin Harris o clarificare asupra deciziei 
adoptată de Guvernul Britanic privind noul concept introdus în Marea 
Britanie, şi anume cel de “imigrare controlată”. Asupra acestui subiect,  
Excelenţa Sa a ţinut să clarifice faptul că măsura a fost adoptată din cauza 



situaţiei actuale a economiei globale şi se aplică doar pentru imigranţii din 
ţări non-europene. 

Vicepreşedintele Comisiei Cristian Rizea a menţionat în cadrul acestei 
întâlniri şi vizita oficială pe care preşedintele PSD, Victor Ponta, o are zilele 
acestea la Liverpool, unde participă la Conferinţa naţională a Partidului 
Laburist din Marea Britanie.  

Secretarul Comisiei Mircea Lubanovici a salutat prezenţa 
ambasadoului în mijlocul Comsiei apreciind ca fiind extrem de benefică 
această întâlnire pentru întărirea relaţiilor bilaterale. Deasemenea a punctat 
nevoia susţinerii din partea autorităţilor engleze a presei româneşti din Regat 
solicitare apreciată de ambasador ca fiind intemeiată. “ Este vital ca 
imigranţii, în general, să poată avea acces la presă scrisă/ video/tv, în limba 
maternă”, a declarat ambasadorul Martin Harris.  

Deputatul democrat liberal Dan Rdau Zătrean a transmis şi domnia sa 
felicitări pentru felul în care ambasadorul Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
în România, Martin Harris, a dobândit cunoştinţe de limbă română. Totodată 
domnia sa a făcut o scurtă prezentare a mandatului de deputat de Bucureşti 
punctând faptul că, în calitate de om de afaceri, a avut experienţe foarte bune 
de colaboare cu investitorii englezi. Deasemenea a subliniat faptul că are 
relaţii foarte bune cu actorul român Ion Caramitru pe care doreşte să îl 
sprijine în vederea realizării unor acţiuni culturale în Regatul Marii Britanii 
motiv pentru care a solicitat o întrevedere cu ataşatul pe probleme culturale 
al Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti.  

În acest context ambasadorul a declarat că a rămas plăcut impresionat 
de Festivalul „George Enescu” desfăşurat la Bucureşti şi la care au participat 
4, dintre cele mai bune orchestre din Marea Britanie şi va acorda tot sprijinul 
în vederea realizării a cât mai multe acţiuni culturale româneşti şi în Regat.  

Vicepreşedintele Comisiei, Marius Octavian Popa şi-a prezentat pe 
scurt mandatul de deputat exprimându-şi regretul pentru infracţiunile comise 
de români pe teritoriul Marii Britanii, arătând, totodată, disponibilitatea 
totală a domniei sale şi a Comisiei în vederea identificării soluţiilor necesare 
eradicării acestor cazuri. Deasemenea a solicitat sprijin pentru înfiinţarea 
unor licee româneşti în Marea Britanie care să le permită românilor să-şi 
finalizeze studiile.  

În încheiere preşedintele Comisiei, William Brînză a mulţumit 
ambasadorului Harris pentru receptivitatea cu care a răspuns mesajului său 
vis-à-vis de declaraţia discriminatoare a Lordului Winston la adresa cadrelor 
medicale de origine română, subliniind că a primit în scris scuzele acestuia 
pentru comunitatea de români. 

"Îmi pare rău că aţi simţit drept discriminatorii comentariile mele. Nu 
doresc să discrimineze persoane dupa rasă, religie sau naţionalitate. Dar sunt 
sigur că veţi fi de acord că,  "discriminarea" este necesară înainte de 



angajarea in campul muncii a oricărei persoane calificate; au nevoie de 
calificări adecvate şi formare profesională, fără de care aceştia nu ar putea fi 
angajati", a precizat lordul Winston într-o scrisoare transmisă deputatului 
Brînză.  

La finalul întâlnirii preşedintele Comsiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării, deputatul William Brînză, i-a înmânat 
diplomatului o plachetă cu simbolul Camerei Deputaţilor . 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.20 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
deputat William Gabriel BRÎNZĂ 

 


		2011-10-17T12:16:20+0300
	Mona-Valentina C. Alesandru




