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SINTEZĂ 

 
Sedinţa Comisiei 

26  mai  2011 
 
 

 
 
 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 mai 2011, începând cu ora 10:00.  

 
 

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 
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(PSD-PC), dl. deputat Dan-Radu Zătrean (PD-L) si doamna deputat  

Gorghiu Alina-Ştefania ( PNL) .  

Absenţi motivaţi: 
 

Dl. deputat Mircea Lubanovici - secretar (PD-L),  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

 domnul Király András György, secretar de stat Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului și Sportului; 

 doamna Eva Nagy, director cabinet, secretar de stat, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului; 

 domnul Szőcs Domokos - director general, Direcţia Generală 

Învățământ în Limbile Minorităților,  Relaţia cu Parlamentul şi 

Partenerii Sociali din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului;  

 doamna director Corina Chertes, director  Institutul Limbii Române    

 doamna Paraschiva Dobre – director, Direcţia Afaceri Europene 

 doamna Simona Crăciun – consilier, Direcţia Parteneriate 

Internaţionale şi Românii de Pretutindeni. 

Şedinţa a fost condusă de deputatul William Brînză, preşedintele 

Comisiei. 

În deschiderea şedinţei, preşedintele comisiei William Gabriel  

Brînză a mulţumit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului pentru că au răspuns invitaţiei, exprimându-şi 

încrederea într-o colaborare benefică, între cele două instituţii pe care le 

reprezintă, în folosul românilor din afara graniţelor ţării.  
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În cadrul discutiilor au fost trecute în revistă principalele probleme 

transmise de profesorii români admişi în acest proiect, preşedintele Comisiei 

parlamentare a comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, deputatul 

William Brînză, reiterând interesul pentru organizarea unui plan comun de 

colaborare cu Ministerul Educaţiei astfel încât să se identifice pârghiile 

legislative prin intermediul cărora cursul să fie implementat în toate 

comunităţile de români inseminate, cu precădere în cele din: Grecia, Marea 

Britanie, Irlanda, Germania sau Austria.  

Deasemenea a fost pusă în analiză şi posibilitatea măririi numărului 

de cadre didactice asta cu atât mai mult cu cât în Spania în numai doi ani 

numărul profesorilor a scăzut la jumatate, situaţie semnalată şi de 

vicepreşedintele Comisiei Cristian Rizea.  

În plus preşedintele comisiei, William Brînză a solicitat conducerii 

ILR  să analizeze legislaţia muncii şi să colaboreze cu specialiştii din 

Ministerul Muncii în vederea identificării soluţiilor optime astfel încât 

contractele de colaborare ale profesorilor din străinătate să fie transformate 

în contracte de muncă, aceasta fiind solicitarea românilor înscrişi în proiect.   

  Dinamizarea cooperării între instituţiile statului român şi cele străine 

implicate în implementarea proiectului a fost menţionată ca o prioritate pe 

agenda deputatului Brînză şi a comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. Totodată, preşedintele comisiei a accentuat importanţa 

demarării procesului de susţinerea a profesorilor cu materiale didactice, idee 

susţinută şi de deputaţii Koto Iosif şi Cristian Rizea, membru repectiv 

vicepreşedinte al comisiei.  

În acest sens William Brînză va organiza, sâmbătă 28 mai 2011, la 

Alcala de Henares, Spania,  prima întalnire a profesorilor care predau în 

cadrul Cursului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească în Iberia  în 

vederea identificării proiectelor pe care intenţionează să le implementeze  
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pentru susţinerea copiiilor români de pe tărâm iberic şi acordarea sprijinului 

parlamentar pentru implementarea acestora, dar şi pentru dotarea sălilor de 

clasă cu materiale didactice, cărţi şi hărţi.  

Şedinţa s-a încheiat la ora 12:00. 

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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