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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27  septembrie , începând cu ora 11:00.  
 

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

William Gabriel BRÎNZĂ- preşedinte (PD-L),  Cristian RIZEA- 
vicepreşedinte (PSD-PC), Octavian Marius POPA- vicepreşedinte (PNL), 
Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin Horea UIOREANU (PNL), Dan-
Radu ZĂTREAN (PD-L) şi Mircea LUBANOVICI - secretar (PDL), Petru 
MOVILĂ (PD-L), 

Au absentat :  
Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD-PC), Oana Mizil Ştefănescu 

Tohme NICULESCU, Tudor  PANŢÂRU (PSD-PC),  Varujan  



 
 
 
PAMBUCCIAN (PSD-PC),  Alina GORGHIU ( PNL), Iosif KOTO - 

secretar (UDMR).                                                                               
 

Ca urmare a invitaţiei lansată de Comisia pentru comunităţle de 
români din afara graniţelor ţării, astăzi, 27 septembrie, a avut loc 
întrevederea dintre membrii Comisiei şi Ambasadorul Italiei în România, 
Mario Cospito, împreună cu care au fost dezbătute problemele comunităţilor 
de români din afara graniţelor ţării respectiv a comunităţii italiene din 
România. Au fost deasemenea subliniate relaţiile bilaterale şi punctele 
comune de colaborare în domeniile : economic, social şi cultural, care se 
găsesc la un nivel foarte bun. 

“Comunitatea românească este cea mai reprezentativă în peninsulă. 
Prin aportul socio-economic şi cultural, contribuie în mod substanţial la 
dezvoltarea relaţiilor bilaterale. Trebuie să ţinem cont că, în ultimul an, 
numărul cetăţenilor români aproape că s-a dublat, iar cifra infracţionalităţii 
în care sunt încadraţi românii se ridică la 3%. Nu trebuie însă neglijat faptul 
că economia Italiei este puternic susţinută de angajaţii români. În prezent, 
peste 50% dintre cadrele medicale angajate în spitalele italiene sunt de 
origine română. În plus, avem peste 105 mii şcolari şi studenţi români”, a 
declarat ambasadorul Italiei în România Mario Cospito. 

În acest context, preşedintele comisiei, William Brînză, a mulţumit 
pentru susţinerea acordată românilor din Italia (cea mai numeroasă 
comunitate de străini rezidenţi în Italia, cu 968.576 de persoane dintr-un 
total de 4.570.317 de străini), subliniind necesitatea continuării cooperării la 
nivel regional şi european, sub semnul unui patrimoniu cultural comun, care 
uneşte cele două popoare de aproape două milenii. Totodată, William Brînză 
a reiterat aprecierile cu privire la recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române 
în Italia şi a evidenţiat necesitatea implicării active a autorităţilor, pentru 
sprijinirea angajatului român. 

“Badantele românce, din dorinţa de a-şi găsi un loc de muncă, acceptă 
să lucreze fără contract şi în această situaţie se creează cadrul propice pentru 
încălcarea drepturilor şi obligaţiilor impuse de lege. Prin urmare, vă propun 
să transmiteţi autorităţilor locale şi regionale să analizeze posibilitatea 
înfiinţării unui organism care să le protejeze, să le acorde consultanţă, să le 
apere, pe aceste femei. De asemenea, am rugămintea să ne sprijiniţi în 
continuare, aşa cum aţi făcut-o şi în cazul Schenghen, ca restricţiile pe piaţa 
muncii italiene pentru români, să se ridice înainte de 31 decembrie 2013.  



 
 
 
Aşa cum aţi subliniat şi dumneavoastră, românii sunt cetăţeni 

europeni şi trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi ca italienii, spaniolii sau 
francezii", a arătat deputatul William Brînză.  

 Vicepreşedintele Comisiei, deputatul social democrat Cristian Rizea a 
abordat prblemele românilor din Italia subliniind faptul că cea mai gravă 
dintre acestea o reprezintă actele de xenofobie şi  campaniile mass media 
negative la adresa cetăţenilor români. Deasemenea vicepreşedintele 
Comisiei, deputatul Rizea a subliniat necesitatea implementării unei 
campanii de informare a românilor din Italia pentru a beneficia de aceleaşi 
încadrări şi beneficii ca şi cetăţenii europeni, precum şi necesitatea înfiinţării 
unui patronat care să le susţină interesele, referindu-se la faptul că ''societăţi 
comerciale înregistrate în Italia, prin intermediul unor societăţi româneşti, de 
regulă cu aceiaşi asociaţi, recrutează şi trimit la muncă români la preţul de 
aproximativ 3 euro/oră, în diverse ţări europene''.  

O altă problemă semnalată de deputatul Cristian Rizea a fost legată de 
recunoaşterea diplomelor universitare şi post-universitare româneşti în Italia 
şi a celor italiene în România, solicitând Guvernului italian o simplificare a 
birocraţiei în acest sens.  

 “Aşa cum a declarat preşedintele Giorgio Napolitano, prezenţa 
comunităţii române în Italia se consolidează, în ciuda oricăror alte tentaţii 
xenofobe. Evident, acest lucru se face cu respectarea legilor ţării noastre, cu 
garanţia pentru imigranţii români că li se respectă drepturile pe care le au. 
Italia ca şi România se confruntă cu problema birocraţiei şi cu dificultăţi în 
adoptarea deciziilor la nivel local şi pentru a veni în întâmpinarea românilor 
am creat pe site-ul ambasadei noastre un link cu toată procedura necesară 
recunoaşterii titlurilor de studiu”, a conchis ambasadorul Italiei la Bucureşti 
Mario Cospito. 

Vicepreşedintele Comisiei, Marius Octavian Popa şi-a prezentat pe 
scurt mandatul de deputat şi a solicitat sprijin pentru înfiinţarea unor licee 
româneşti în Italia care să le permită românilor să-şi finalizeze studiile.  

Deasemenea deputatul partidului Progresist, Luminiţa Iordache a 
punctat ofertele investiţionale foarte bune pe care Iaşiul, oraş din care 
provine, le oferă investitorilor italieni. Domnia sa a prezentat pe scurt şi 
legăturile puternice existente între universitatea din Iaşi şi cele din Italia, 
precum şi colaborarea excelentă dintre cadrele universitare din România şi 
cele din Italia.  

 



 
 
 
Colaborarea în ceea ce priveşte mobilitatea lucrătorilor, precum şi 

deschiderea de noi lectorate de limbă română în Italia şi de noi secţii 
bilingve în liceele din România, au fost alte teme de discuţie între oficialii 
români şi cei italieni.  

La finalul întâlnirii, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării, deputatul William Brînză, a propus 
realizarea unui calendar comun având în vedere că 2012 este anul culturii 
româneşti în Italia, ocazie cu care vor avea loc o serie de acţiuni promovate 
de ambele state şi i-a înmânat diplomatului o plachetă cu simbolul Camerei 
Deputaţilor. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.20.  

 

PREŞEDINTE, 
deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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