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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 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), Mircea LUBANOVICI - secretar (PDL), 
Cristian RIZEA-vicepreşedinte (PSD) şi Tudor  PANŢÂRU (PSD). 

 

 



 

 

Au absentat :  

Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD), Oana Mizil Ştefănescu Tohme 
NICULESCU (PSD), Varujan PAMBUCCIAN (Minorităţi), Alina 
GORGHIU ( PNL), Iosif KOTO - secretar (UDMR), Petru MOVILĂ (PDL), 
Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin Horea UIOREANU (PNL), Dan-
Radu ZĂTREANU (PDL).  

 

Preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal William Brînză 
constată că nu se întruneşte cvorumul necesar şi intră în lucrări prezentându-
l pe ambasadorul Franţei la Bucureşti, Henry Paul, care a răspuns invitaţiei 
Comisiei pentru a dezbate situaţia comunităţii de români din Franţa precum 
şi legăturile economice şi culturale dintre cele două state.  

“Românii sunt un popor minunat, dar România are probleme de 
imagine, probleme pe care nu Băsescu şi Sarkozy le vor rezolva, nici 
miniştrii. Acestea sunt problemele primarilor, cu ei trebuie să purtaţi un 
dialog deschis. Este foate bine că există deputaţi pentru românii din 
străinătate pentru că este nevoie de un discurs politic, nu putem lăsa totul pe 
umerii diplomaţilor. Problema de imagine a României este una de natură 
politică şi noi vă suntem aproape şi vă încurajăm în rezolvarea acesteia", a 
declarat ambasadorul Franţei în România, Henry Paul, în cadrul primei 
întâlniri de lucru pe care a avut-o, la Camera Deputaţilor, cu membri 
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

În acest context, diplomatul francez a transmis aprecieri cu privire la 
activitatea preşedintelui Comisiei care, prin numeroasele vizite în Franţa, 
cunoaşte realităţile din teritoriu. Diplomatul l-a felicitat în acest sens pe 
preşedintele William Brînză pentru recenta vizită de la Lyon, prima vizită a 
unui oficial român dupa revoluţie, care a contribuit practic la dezgheţarea 
relaţiilor de colaborare descentralizată. Deasemena au fost apeciate 
intervenţiile preşedintelui Comisiei care a condamnat actele de xenofobie  



 

 

 

îndreptate împotriva românilor, ambasadorul subliniind că “aceasta este 
atitudinea care trebuie să primeze în astfel de situaţii. La orice atac trebuie să 
existe şi contraatac. Brâncuşi nu o mai poate face, dumneavoastră trebuie să 
acţionaţi! “. 

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul social democrat Cristian Rizea a 
prezentat relaţia specială de prietenie existentă între cele două popoare şi a 
exprimat ideea unei colaborări intense de care este nevoie între România şi 
Franţa, în vederea evitării sau rezolvării eventualelor probleme dintre cele 
două ţări. Totodată, acesta a adresat o serie de întrebări Excelenţei Sale, 
prezentând astfel o parte din cele mai importante probleme cu care se 
confruntă românii. 

“După cum bine ştim, de-a lungul timpului românii din Franţa s-au 
confruntat cu probleme grave de xenofobie şi discriminare, amplificate de 
campaniile mass media negative. Datele sumare de care dispunem din punct 
de vedere statistic, dovedesc într-un mod de necontestat procentele 
insignifiante ale delincvenţei practicate de români în Franţa, în ciuda 
materialelor negative intens promovate de media. Cauza principală a 
campaniilor negative reprezentând-o lipsa de dialog şi absenţa unei bune 
reprezentări pe plan extern pentru români”, a declarat vicepreşedintele 
Comisiei deputatul Cristian Rizea.  

Deputatul social democrat Tudor Panţâru a ridicat problma rromilor  
originari din România subliniind faptul că aceştia “creează probleme 
mărunte în comparaţie cu emigranţii arabi, cu toate acestea autorităţile 
franceze nu manifestă aceeaşi ostilitate vis a vis de această categorie de 
populaţie, drept urmare situaţia trebuie analizată din toate punctele de vedere 
de la implicaţiile economice până la cele politice.”  

Vicepreşedintele Comsiei, deputatul liberal Octavian Popa a transmis 
aprecieri cu privie la francheţea discuţiilor purtate de ambasadorul Franţei cu 
membrii Comisie. Deasemenea a transmis regretul său că în Tulcea, judeţ pe  



 

 

 

care îl reprezintă în calitate de deputat, numărul investitorilor francezi este 
destul de mic în ciuda faptului că zona oferă multe posibilităţi investiţionale.  

La nivelul discuţiilor s-a convenit, deasemenea, sprijinul ambasadei în 
facilitarea unor întâlniri de lucru între membrii Comisiei şi oficialii 
ministerului educaţiei din Franţa, în vederea implementării cursului de 
limbă, cultură şi civilizaţie românească şi al extinderii şcolilor de duminică 
în limba română. 

La finalul întâlnirii preşedintele Comisiei i-a înmânat ambasadorului 
Henri Paul placheta cu simbolul Camerei Deputaţilor şi totodată un semn al 
prieteniei istorice care leagă România şi Franţa. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12.20  

 

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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