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Camera Deputaţilor  

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 decembrie , începând cu ora 13:00.  

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), Iosif KOTO - secretar (UDMR), Mircea 
LUBANOVICI - secretar (PDL), Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD), 
Luminiţa IORDACHE (Progresist), Petru MOVILĂ (PDL), Peto Csilla-
Maria (UDMR), Dorin Horea UIOREANU (PNL) şi Dan-Radu 
ZĂTREANU (PDL).  

 

 

 



Au absentat :  

Tudor PANŢÎRU-vicepreşedinte (PSD), Alina GORGHIU ( PNL), 
Oana Mizil Ştefănescu Tohme NICULESCU (PSD), Varujan 
PAMBUCCIAN (Minorităţi), Cristian RIZEA (PSD). 

Şedinţa a fost condusă de deputatul William Gabriel Brînză  
preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi.  

Primul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român pentru care 
Comisia a fost sesizată pentru aviz.  

Preşedintele Comisiei a prezentat punctul de vedere al Consiliului 

Legislativ care a dat aviz favorabil, precum şi punctul de vedere al 

Guvernului care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au constatat că iniţiativa legislativă nu se 

justifică întrucât potrivit art. 8 din Legea nr.299/2007, Congresului 

Românilor de pretutindeni este o adunare anuală şi nu o structură funcţională 

permanentă. Cogresul românilor de pretutindeni alege Consiliul românilor 

de pretutindeni, structură cu caracter permanent. 

Deputatul Dan Radu Zătreanu precizează că se face referire la 

Congresul românilor de pretutindeni care nu a avut loc niciodată astfel că nu 

poate face o propunere de numire a unui membru în consiliul de conducere 

al ICR un organism care nu există. 

Preşedintele Comisiei supune propunerea la vot, iar avizul primeşte: 

două voturi pentru, patru voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Preşedintele Comisiei William Brînză supune dezbaterii cel de-al 

doilea punct de pe ordinea de zi şi anume propunerea grupului PSD de 

înlocuire a vicepreşedintelui Tudor Panţâru cu deputatul Cristian Rizea 



membru al Comisiei. Preşedintele Comisiei dă cuvântul deputatului Cristina 

Dumitrache PSD care se abţine şi propune ca acest punct să fie amânat petru 

o şedinţă ulterioară la care să fie prezent actualul vicepreşedinte Tudor 

Panţâru care se bucură de întreaga sa susţinere.  

Preşedintele Comisiei supune la vot propunerea care trece cu 

unanimitate de voturi.  

Şedinţa s-a încheiat la ora 14:00  

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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