
 
 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cp25@cdep.ro 
 
 
 

SINTEZĂ 
 

Sedinţa Comisiei 
15 iunie 2011 

 
 
 
 
 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 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 (PDL) si doamna deputat Alina Gorghiu ( PNL) .  

  Şedinţa a fost condusă de deputatul William Brînză, preşedintele 
Comisiei şi i-a avut ca invitaţi pe ambasadorul Spaniei acreditat la Bucureşti, 
Excelenţa Sa, Estanislao de Grandes Pascual şi pe ataşatul pe probleme de 
muncă din cadrul misiunii diplomatice spaniole.         
  Întâlnirea s-a încadrat în strategia proiectului  lansat recent de 
comisie, pe linia acţiunilor de diplomaţie parlamentară şi publică, precum şi 
lobby pentru ridicarea restricţiilor de pe piaţa muncii pentru cetăţenii români 
din străinătate.  

 “Dialogul cu reprezentanţii misiunilor diplomatice acreditate la 

Bucureşti constituie o premisă fundamentală în vederea consolidarii 

relaţiilor economice, culturale şi educaţionale dintre ţările pe care le 

reprezentăm şi a apărării drepturilor şi intereselor conaţionalilor noştri aflaţi 

în afara graniţelor ţării" a declarat preşedintele comisiei, William Brînză.  

  În cadrul discuţiilor, William Brînză a subliniat importanţa 

identificării şi realizării de proiecte comune cu finanţare europeană care, 

dezvoltate în România, vor contribui la soluţionarea mai multor probleme 

aflate în atenţie, printre care reîntoarcerea în ţară a românilor plecaţi la 

muncă în Spania (potrivit statisticilor în număr de este  800 de mii de români 

rezidenţi).  

  “Susţinerea cooperării economice este foarte importantă în contextul 

actual când avem peste 4 mii de firme spaniole care au investit în România, 

iar volumul schimburilor comerciale cunoaşte o tendinţă ascendentă. Spania 

este un exemplu pentru România în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor de 

coeziune şi trebuie să extindem, această colaborare. M-am ocupat personal 

de vizita a două delegaţii de oameni de afaceri din Spania, care au fost 

primiţi de preşedintele României Traian Băsescu şi m-am angajat să îi sprijin 

pe investitorii spanioli pentru că, aşa cum declara preşedintele României, 

firmele spaniole sunt serioase şi şi-au îndeplinit toate proiectele în care au 

fost angrenate până în prezent”,  a subliniat preşedintele comisiei  William 

Brînză.  



  Partea spaniolă a primit cu deschidere propunerea, indicând 

posibilitatea demarării de proiecte în domenii precum: construcţia 

drumurilor,energie electrică şi regenerabilă. Deasemenea Ambasadorul 

Spaniei la Bucureşti, Excelenţa Sa, Estanislao de Grandes Pascual, a apreciat 

progresele făcute de România în atingerea standardelor Schengen şi a 

reconfirmat, cu aceasta ocazie, sprijinul Spaniei pentru aderarea ţării noastre. 

  În încheierea vizitei, preşedintele comisiei, William Brînză, a transmis 

felicitările sale pentru aniversarea a 130 de ani de relaţii diplomatice dintre 

România şi Spania, eveniment care va fi  marcat joi, 23 iunie 2011. 

 

  Şedinţa s-a încheiat la ora 12:00. 

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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