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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 mai  2012 , începând cu ora 12, având pe 

ordinea de zi audierea domnului Andrei Marga, pentru funcţia de Ministru al 

Ministerului Afacerilor Externe al României (împreună cu Comisia pentru 

politică externă – Camera Deputaţilor, Comisia pentru românii de pretutindeni 

din Senat şi Comisia de politică externă Senat) 

 

 

 

 



 

La lucrări au participat 7 deputaţi din totalul de 15 membrii: 

 

William Gabriel BRÎNZĂ-preşedinte(PDL), Tudor PANŢÂRU-

vicepreşedinte (PSD), Octavian Marius POPA- vicepreşedinte (PNL), Ileana 

Cristina DUMITRACHE (PSD), Cristian RIZEA (PSD), Dorin Horea 

UIOREANU (PNL),   Dan-Radu ZĂTREANU (PDL).  

 

Au absentat :  
 
  Iosif KOTO - secretar (UDMR), Mircea LUBANOVICI (PDL)–

secretar, Alina GORGHIU ( PNL), Luminiţa IORDACHE (Progresist), Oana 

Tohme Ştefănescu Mizil  NICULESCU, Csilla-Maria Peto (UDMR), Petru 

MOVILĂ (PD-L), Varujan PAMBUCCIAN (Minorităţi Naţionale). 

La audierea domnului Andrei Marga, au participat din partea Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 7 deputati (din 15 

membrii), din partea Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, au 

participat 5 senatori (din 11 membrii), din partea  Comisiei pentru politică 

externă a Camerei Deputaţilor au participat un număr de 19 (din 22 membrii), 

iar din partea Comisiei pentru politică externă a Senatului au participat 8 (din 

11 membrii). 

 

 Deputaţii şi senatorii Comisiilor au ridicat o problematică variată 

referitoare la mandatul domnului Andrei Marga, printre care: aderarea 

României la Spaţiul Schengen, consolidarea profilului european, precum şi 

situaţia românilor din afara graniţelor. 

 

 

 



Printre probleme ridicate de deputatul William Gabriel Brînză- 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării,  amintim: situaţia sediilor inadecvate ale ambasadelor şi consulatelor 

României din afara graniţelor ţării, îmbunătăţirea serviciilor consulare faţă de 

românii din afara graniţelor ţării, îmbunătăţirea imaginii României în afara 

graniţelor tării,  reducerea taxelor consulare, conform Proiectului Legislativ 

iniţiat de William Gabriel Brînză, susţinerea Legii votului prin corespondenţă, 

precum şi solicitarea unui punct de vedere referitor la declaraţia domnului 

Andrei Marga „ Ministerul Afacerilor Externe este un Minister prăfuit”, 

declaraţie primită cu total dezacord de către Preşedintele William Brînză. 

Relaţiile strategice, consolidarea diplomatiei, parteneriate conomice, 

multiculturalismul şi situaţia din Siria au fost alte preocupari  amintite în cadrul 

şedinţei 

 În urma audierii, cele 4 Comisii au acordat un vot de încredere domnului 

Andrei Marga, cu 27  de voturi pentru şi 7 împotrivă 

 
 

PREŞEDINTE, 
deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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