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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 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), Iosif KOTO - secretar (UDMR), Luminiţa 
IORDACHE (Progresist), Dorin Horea UIOREANU (PNL), Dan-Radu 
ZĂTREAN (PD-L), Mircea LUBANOVICI - secretar (PDL), Tudor  
PANŢÂRU (PSD-PC) şi Petru MOVILĂ (PD-L). 

 
Au absentat :  
Cristian RIZEA-vicepreşedinte (PSD-PC), Ileana Cristina 

DUMITRACHE (PSD-PC), Oana Mizil Ştefănescu Tohme NICULESCU, 
Varujan PAMBUCCIAN (PSD-PC), Alina GORGHIU ( PNL) .                                               

 



Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, s-a 
întâlnit astăzi, 11 octombrie 2011, cu ambasadorul Republicii Moldova în 
România Iurie Reniţa 

În cadrul discuţiei, principalele teme abordate le-au constituit 
acordarea cetăţeniei române, cetăţenilor din Republica Moldova, situaţia 
burselor de studiu şi a locurilor din taberele de vară pentru tinerii din 
Republica Moldova, sprijinul acordat de România în editarea manualelor de 
Istorie a românilor (necesare copiiilor din şcolile de peste Prut), precum şi 
situaţia difuzării TVR în Republica Moldova. 

Preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal William Brînză, a 
reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova 
şi îndeplinirea condiţiilor necesare dobândirii calităţii de stat membru UE, 
precum şi în ceea ce priveşte consolidarea relaţiilor de cooperare cu NATO.  

În acest sens, preşedintele Comisiei a evidenţiat sprijinul în valoare de 
100 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, aplicabil pe o perioadă de 
patru ani, începând din 2010, acordat de România, Republicii Moldova. De 
asemenea au fost subliniate eforturile statului român pentru sprijinirea 
cetăţenilor moldoveni de peste Prut, de la deschiderea de noi consulate care 
au venit în sprijinul cetăţenilor moldoveni, la acordarea unui număr 
important de cetăţenii ( în 2009 au fost 20.000, iar  în  2010 numărul a ajuns 
la 70.000), până la creşterea numărului burselor de studiu (de la 1000, la 
5000) şi a locurilor în taberele de vară organizate în România (care a ajuns la 
1000).  

Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării a salutat, deasemenea, împlinirea a 20 de ani de la 
proclamarea Independenţei Republicii Moldova şi stabilirea relaţiilor 
diplomatice dintre Chişinău şi Bucureşti, evidenţiind faptul că, relaţiile de 
colaborare cunosc un trend ascendent, o dovadă în acest sens reprezentându-
l şi cele peste 30 de acorduri bilaterale semnate numai în cursul anului 2011 
(din domeniile: politic, juridic, economic, financiar, educaţional sau 
cultural). 

Ambasadorul Iurie Reniţa a apreciat discuţiile pe care le-a catalogat 
drept “extrem de constructive”, asigurând interlocutorii de întreg sprijinul 
Ambasadei Republicii Moldova în acest nou dialog cu Comisia pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, benefic pentru ambele părţi.  

Referindu-se la problema TVR, diplomatul a precizat că se caută 
soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii, exprimându-şi încrederea că vor fi 
identificate cât mai curând mijloacele tehnice necesare pentru ca TVR-ul să 
poată emite în condiţii normale şi peste Prut.  

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul liberal Popa Octavian Marius a 
ţinut să sublinieze că bunicii domniei sale au fost basarabeni, iar în calitate 
de profesor de istorie a acumulat foarte multe informaţii legate de Republica 



Moldova. Totodată a punctat faptul că Tulcea, judeţ din care provine, este 
renumit pentru colaborarea interetnică existentă, iar în lucrarea domniei sale 
de licenţă a tratat problema unificării Dobrogei cu România. În acest cadru 
vicepreşedintele Comisiei a adresat o invitaţie diplomatului pentru a vizita 
Tulcea în data de 14 noiembrie când se va sărbători unificarea Dobrogei cu 
România, subliniind totodată necesitatea intensificării legăturilor comerciale 
dintre România şi Republica Moldova. 

Secretarul Comisiei Mircea Lubanovici a subliniat faptul că 
multitudinea problemelor discutate reflectă utilitatea acestei întâlniri. 
Totodată a declarat că este nevoie de o strânsă colaborare între Ambasada 
Republicii Moldova în România, Comisia pentru comunităţile de români din 
afara graniţelor ţării, Departamentul Românilor de Pretutindeni şi 
Autoritatea Naţională de Acordare a Cetăţeniei.  

La finalul întrevederii preşedintele Comsisiei, deputatul democrat 
liberal William Brînză i-a înmânat diplomatului o plachetă cu însemnele 
Camerei Deputaţilor. 

Cel de-al doilea punct pe ordinea de zi al şedinţei l-a reprezentat 
propunerea secretarului Comisiei Koto Iosif de acordarea a Diplomei de 
Excelenţă doamnei Gabriela Abdelhafiz, cetăţean român stabilit,  în Sudan, 
în conformitate cu Regulamentul pentru Înfiinţarea şi acordarea “Diplomei 
de excelenţă a Parlamentului României.  

Secretarul Comisiei şi-a susţinut propunerea evocând câteva dintre 
realizările remarcabile ale doamnei Gabriela Abdelhafiz, şi anume: 
Construirea Casei România cu sprijinul Guvernului sudanez, care a oferit în 
parcul central al oraşului un teren de 4000 mp., promovarea valorilor 
culturale şi tradiţiile româneşti în cadrul comunităţii sudaneze.  

Preşedintele Comisiei anunţă că se îndeplinesc criteriile pentru a se 
trece la vot şedinţa fiind în cvorum. Propunerea a fost votată cu unanimitate 
de cei 8 membrii ai Comisiei prezenţi la şedintă.  

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.25.  
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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