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SINTEZĂ 

Sedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

20  decembrie 2011, sala 5113-1 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 20 decembrie, începând cu ora 11:30.  

La lucrări au participat următorii membrii ai Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, deputaţii: 

William Gabriel BRÎNZĂ- preşedinte (PDL), Iosif KOTO - secretar (UDMR), 
Mircea LUBANOVICI - secretar (PDL), Ileana Cristina DUMITRACHE 
(PSD), Petru MOVILĂ (PDL), şi Dan-Radu ZĂTREANU (PDL). Tudor 
PANŢÎRU-vicepreşedinte (PSD). 

 

 

 

 

 



Au absentat :  

Alina GORGHIU ( PNL), Oana Mizil Ştefănescu Tohme NICULESCU (PSD), 
Varujan PAMBUCCIAN (Minorităţi), Cristian RIZEA (PSD). Octavian Marius 
POPA- vicepreşedinte (PNL), Luminiţa IORDACHE (Progresist),  Peto Csilla-
Maria (UDMR), Dorin Horea UIOREANU (PNL) 

Preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal William Brînză 
constată că este nu este cvorum şi prezintă ordinea de zi a şedinţei. 

Primul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat acțiunile comisiei pentru 
2012.  

Deputații prezenți au fost de acord ca în 2012 să continue seria 

întâlnirilor cu șefii Misiunilor diplomatice din România și cu ambasadorii 

acestora. În plus deputatul Dan Rdau Zătreanu susține necesitatea extinderii 

întâlnirilor și în zone în care numărul românilor este mai mic argumentând 

cererea prin numeroasele probleme cu care se confruntă conaționalii noștri . 

Propune deasemenea ca astfel de întâlniri să aibă loc și în misiunile României 

din afara granițelor țării propunere pentru care președintele Comisiei solicită 

sursa de finanțare, deputatul indicând bugetul Camerei Deputaților. 

Secretarul Comsiei, deputatul democrat liberal Mircea Lubanovici 
informează că în luna ianuarie 2012  va avea o serie de întrevederi cu românii și 

cu autoritățile locale și reprezentanții României din Noua Zeelandă și Australia 

urmând ca la întoarcere să prezinte un raport către BP al Camerei Deputaților și 
către Comisie.  

Deputatul social democrat Tudor Panțâru își exprimă nemulțumirea vis a 

vis de decizia Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țarii 
de a da aviz  negativ la proiectul său de modificare şi completare a Legii 
nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural 
Român, menționând că a fost plecat în Franța și din această cauză nu a putut 

participa la ședință pentru a-și susține proiectul, dar se aștepta ca în cazul în 

care se constatau neconcordanțe să se depună amendamente, lucru care nu s-a 



întâmplat. Deasemenea a solicitat ca membrii comisiei să se aplece mai mult 
spre problemele românilor din Republica Moldova.  

Cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat solicitarea 
grupului PSD de înlocuire a deputatului Tudor Panțâru din funcția de 

vicepreședinte al Comisiei cu deputatul Cristian Rizea, membru al Comisiei. 

Președintele Comisiei dă cuvântul actualului vicepreședinte Tudor Panțâru care 

se arată nemulțumit de decizia grupului PSD de a-l înlocui. Președintele 

Comisiei solicită punctul său de vedere precizând că  votul va fi dat în funcție 

de decizia sa. Tudor Panțâru propune amânarea acestui punct de pe ordinea de 

zi pentru 2012 nefiind o prioritate pentru Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării, propunere aprobată de toți cei prezenți.  

Şedinţa s-a încheiat la ora 12:30  

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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