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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 noiembrie, 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 (PDL), Octavian Marius 

POPA- vicepreşedinte (PNL), Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin 
Horea UIOREANU (PNL), Dan-Radu ZĂTREANU (PDL), Mircea 
LUBANOVICI - secretar (PDL) şi Cristian RIZEA-vicepreşedinte (PSD), 
Petru MOVILĂ (PDL). 

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

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

                                                                          
 
 
 

 



 
 
 
Preşedintele Comisiei William Brînză constată că s-a îndeplinit 

cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei.  
 
William Brînză începe lucrările adresând mulţumiri ambasadorului 

Canadei în România Philippe Beaulne şi echipei care îl însoţeşte pentru că a 
răspuns invitaţiei Comisiei evocând bunele relaţii existente între România şi 
Canada, cu trecerea în revistă a paşilor parcurşi în vederea consolidării 
relaţiilor economice, culturale şi politice. 

 
În context, preşedintele William Brînză a lansat invitaţia de a colabora 

în vederea stimulării şi aprofundării relaţiilor economice propunând, în acest 
sens, organizarea unui forum economic româno- canadian. Propunerea a fost 
apreciată de partea canadiană, ambasadorul Philippe Beaulne subliniind 
necesitatea determinării clare a sectoarelor şi obiectivelor evenimentului 
economic care, în opinia sa, ar trebui corelat cu o vizită la cel mai înalt nivel. 

 
A fost abordată problema vizelor pentru români situaţie la care 

ambasadorul a menţionat că “s-au făcut eforturi considerabile în privinţa 
procesului de eliminare a vizelor pentru românii care călătoresc în Canada, 
iar acestea trebuie să se concretizeze în obiective clare, menite să 
consolideze şi totodată să îmbunătăţească situaţia în vederea eliminării 
vizelor”. 

 
Printre temele abordate de cele doua părţi s-a numărat şi identificarea 

modalităţilor de păstrare a identităţii culturale. Astfel, preşedintele Comisiei, 
William Brînză a salutat înfiinţarea primului lectorat de limbă română din 
Canada (deschis la începutul acestui an la York University), solicitând 
susţinerea comunităţii româneşti în realizarea evenimentelor culturale menite 
să promoveze limba, cultura şi tradiţia românească. 

 
A fost abordat şi proiectul Roşia Montana, ambasadorul menţionând 

că proiectul trebuie să se realizeze ţinându-se cont de normele româneşti şi 
europene.  

 
Continuarea investiţiilor la unităţile 3 şi 4 la Centrala atomoelectrică 

de la Cernavoda a fost un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii. 
 
Vicepreşedintele Comisiei, deputatul social democrat Cristian Rizea a 

adresat o serie de întrebări ambasadorului Canadei în România subliniind 
faptul că “românii din Canada, au emigrat cu scopul de a se stabili definitiv 
în ţările respective, în comparaţie cu românii plecaţi în ţări precum Italia sau  



 
 
 
Spania, care sunt plecaţi în cadrul unei migraţii sau mobilităţi 

temporare, o mare parte dintre ei întorcându-se acasă. Este foarte important 
ca aceste comunităţi din Canada să fie solidare, unite şi să aibă o viaţă 
socială cât mai puternică”. Totodată vicepreşedintele Comisiei Cristian 
Rizea a apreciat alocuţiunea ambasadorului care a menţionat faptul că 
guvernul Canadian susţine comunităţile de imigranţi, Canada fiind o ţară 
bilingvă, cu o politică multiculturală, care a susţinut întotdeauna 
comunităţile străine, prin programe culturale, educaţionale şi sociale”. 

 

Secretarul Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici a accentuat faptul 
că România va continua efortul pentru a obţine eliminarea vizelor şi a 
solicitat identificarea unei linii diplomatice comune cu prevederi clare în 
acest sens şi pe care România să le poata îndeplini. De asemenea secretarul 
Comisiei a menţionat necesitatea colaborării între autorităţile canadiene şi 
cele române în vederea înfiinţării unor centre culturale în zonele cu 
concentraţie mare de români, solicitare pe care a primit-o de nenumărate ori 
din partea comunităţii de români din Canada pe care o reprezintă în 
Parlamentul României în calitate de deputat de diaspora.  

Deputatul Lubanovici a supus dezbaterii şi problema recunoaşterii 
diplomelor de studiu şi a permiselor de conducere obţinute în România, 
precum şi identificare unor modalităţi de revigorare a activităţii Camerei de 
Comerţ Româno-Canadiene şi a investiţiilor canadiene în ţară. 

Deputatul democrat liberal Dan Radu Zătreanu a adus la cunoştinţă 
delegaţiei canadiene că provine din mediul de afaceri calitate din care a 
susţinut şi susţine proiectul Roşia Montană. Totdată a menţionat că 
organizează Galele de Box în care participă Lucian Bute. Deasemenea 
deputatul a solicitat sprijin în realizarea unor colaborări mai strânse între 
teatrele din România şi cele din Canada solicitând în acest sens o întrevedere 
cu repezentantul pe cultură al Ambasadei.  

Vicepreşedintele Octavian Popa susţine şi domnia sa necesitatea 
eliminării vizelor şi prezintă 2 şcoli de geologi care au activităţi şi în 
Canada.  

La finalul întrevederii, ambasadorul a salutat iniţiativa preşedintelui 
Comisiei de a organiza o astfel de întâlnire "efectele benefice pentru 
comunitatea de români din Canada, respectiv cea canadiană din România, 
urmând să se vadă în perioada imediat următoare prin stabilirea unei agende  



 

 

comune de lucru, menită să identifice şi să rezolve problemele 
românilor, respectiv canadienilor, inclusiv prin facilitarea organizării unei 
întâlniri de lucru a Comisiei cu omologii din parlamentul Canadian", a 
precizat ambasadorul Canadei în România, Philippe Beaulne. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12.30 . 

 
PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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