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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 08 iunie 2011, începând cu ora 11:00.  

 
 

La lucrări au participat următorii membrii ai Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării: 

Dl. deputat William Gabriel Brînză - preşedinte (PD-L), dl. deputat 

Cristian Rizea- vicepreşedinte (PSD-PC), dl. deputat Octavian Marius Popa- 

vicepreşedinte (PNL), dl. deputat Iosif Koto - secretar (UDMR), dna. 

deputat Ileana Cristina Dumitrache (PSD-PC), dna deputat Luminiţa 

Iordache (Independent), dl. deputat Petru Movilă (PD-L), dna deputat Oana 

Mizil Ştefănescu Tohme Niculescu, dl. deputat Palfi Mozes Zoltan 

(UDMR), dl. deputat Tudor  Panţîru (PSD-PC)                          



, dl. deputat Dorin Horea Uioreanu (PNL), dl. deputat Varujan Pambuccian 

(PSD-PC),dl. deputat Dan-Radu Zătrean (PD-L), Dl. deputat Mircea 

Lubanovici - secretar (PD-L) si doamna deputat  Gorghiu Alina-Ştefania ( 

PNL) .  

 Şedinţa a fost condusă de deputatul William Brînză, preşedintele 

Comisiei. 

În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei William Gabriel  

Brînză a mulţumit reprezentanţilor consulatului Belgiei la Bucureşti şi 

ambasadorului Austriei acreditat la Bucureşti pentru că au răspuns invitaţiei 

comisiei, exprimându-şi încrederea într-o colaborare benefică, pe linie 

parlamentară cu reprezentanţii celor două misiuni diplomatice  

          Preşedintele comisiei le aduce la cunoştinţă celor doi diplomaţi că 

întrevederea face parte dintr-o serie de dezbateri pe care comisia le-a 

demarat  în cadrul unui proiect de anvergura.  

“Anumite ţări precum Olanda sau Franţa au o sensibilitate faţă de aderarea 

Romaniei la spaţiul Schengen motiv pentru care am iniţiat o serie de 

întrevederi cu misiunile diplomatice ale statelor membre acreditate în 

România, în vederea concretizării unor acţiuni de diplomaţie parlamentară şi 

publică. Comisia doreşte să transmită în cadrul acestor întîlniri dorinţa şi 

convingerea că spaţiul Schengen să fie deschis cât mai repede pentru 

Romania, pentru că este pregatită şi îndeplineşte criteriile de aderare. 

Inclusiv Parlamentul European, prin  unda verde  acordată  aderării cât mai 

rapide a ţării noastre, recunoaşte nivelul avansat al pregătirii”, a declarat 

preşedintele Comisiei comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, 

William Brînză. 

În cadrul întrevederilor au fost abordate teme aflate pe agenda 

bilaterală politică şi economică, cu accent pe cooperarea în domeniul 

educaţiei, mai exact referitor la extinderea Cursului de Limbă Cultură şi 

Civilizaţie Românească în Belgia şi implementarea lui în Austria.  



  

 A fost, de asemenea, reiterat interesul părţilor în a promova proiecte 

concrete de cooperare în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, 

iniţiativă comună româno-austriacă,  care poate reprezenta o oportunitate de 

dezvoltare economică şi turistică cu beneficii pentru toate ţările riverane.   

Dezvoltarea şi atragerea mediului investiţional au fost alte subiecte 

importante abordate, William Brînză apreciind ca “in acest fel vom creea 

premisele necesare repatrierii specialiştilor români care lucrează în Bruxelles 

sau Viena, prin cooptarea lor în managementul firmelor care ar urma să 

investească în ţara noastră” 

Totodată membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării au făcut lobby pentru ridicarea restricţiilor de pe piaţa muncii, 

aceasta constituind una din principalele probleme ale cetatenilor romani si 

bulgari.  

  Sub aspect cultural au fost prezentate eforturile susţinute de ambele 

părţi în vederea promovării patrimoniului cultural national, care reprezinta o 

valoare adaugata la diversitatea culturala europeana.   

  Diplomaţii belgieni si austrieci au mulţumit membrilor comisiei 

pentru atmosfera deosebit de constructivă, în spiritul bunei relaţii de 

colaborare si prietenie, în care s-au desfăşurat discuţiile si au asigurat de tot 

sprijinul în vederea creării unui parteneriat durabil şi dinamic, cu beneficii 

reciproce pentru Romania si tarile ale căror interese le reprezintă.  

  La finalul întâlnirilor Preşedintele Comsiiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării William Brînză le-a înmânat diplomaţilor 

câte o plachetă cu simbolul Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14:00. 

 



PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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