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Sedinţa Comisiei 

23 iunie 2011 

 

  Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării         şi‐a 

desfăşurat lucrările în ziua de 23 iunie 2011, începând cu ora 14:00.  

La  lucrări au participat următorii membrii ai Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării: 

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 Luminița  Iordache  (Independent), dl. deputat 

Petru Movilă  (PD‐L),  dna  deputat  Oana Mizil  Ştefănescu  Tohme  Niculescu,  dl. 



deputat  Palfi  Mozes  Zoltan  (UDMR),  dl.  deputat  Tudor    Panțîru  (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 (PD‐L) si doamna deputat Alina Stefania Gorghiu ( PNL) .  

Şedința a fost condusă de deputatul William Brînză, preşedintele Comisiei şi 

l‐a avut ca invitat pe Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal. 
Întalnirea face parte din proiectul lansat recent de comisie, pe linie de diplomaţie 
parlamentară şi lobby, şi a avut ca obiectiv dezbaterea problemelor comunităţilor 
de români şi a sfintelor lăcaşe de cult din străinătate.  

„Mă bucur că s-a înfiinţat această Comisie pentru că prin  intermediul 
membrilor ei sunt convins că realităţile vor fi mai bine cunoscute dincolo de 
numărul preoţilor care slujesc în diaspora şi cărora, de multe ori, le cerem să se 
jertfească pentru comunitate uitând că şi feţele bisericeşti au familiile lor, iar 
fondurile de care dispun sunt de cele mai multe ori insuficiente. Este nevoie de 
conlucrarea tuturor instituţiilor statului pentru a veni în întâmpinarea Bisericii şi a 
comunităţii”, a declarat Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar 
Patriarhal.  

  
La rândul său, preşedintele Comisiei, William Brinza, a transmis aprecierea 

sa vis-a-vis de implicarea preoţilor în consolidarea relaţiei dintre românii din 
străinatate şi ţara, apreciind în mod deosebit deschiderea Presfinţitului Ciprian în 
soluţionarea greutăţilor acestora.   

“Bisericile româneşti din afara graniţelor ţării constituie adevaraţi poli de 
spiritualitate, reuşind să grupeze în jurul lor membrii comunităţilor şi contribuind, 
astfel, la prezervarea relaţiei cu ţara şi a valorilor autentic româneşti. Lăcaşurile de 
cult sunt adevărate case româneşti care găzduiesc cursuri de limbă, cultură şi 
civilizaţie românească, ceea ce permite copiilor români să menţină contactul cu 
limba maternă”, a declarat  William Brînză. 

Discuţiile au oferit un bun prilej pentru analizarea priorităţilor comune şi a 
oportunităţilor de cooperare. O atenţie deosebită a fost acordată instrumentelor 
concrete de sprijinire a acţiunilor întreprinse de Biserica Ortodoxă Română în 
străinătate. În acest sens, deputatul a oferit sprijin parlamentar în vederea facilitării 
accesului către autorităţile publice din străinătate şi a obţinerii fondurilor prin 



intermediul instituţiilor statului român şi cele europene, în limita competeţelor  şi a 
prerogativelor comisiei .  

Prefericitul Ciprian a solicitat Comisiei, deasemenea,  identificarea căilor 
legale pentru ca membrii familiei preoţilor să beneficieze de acelaşi regim cu cel al 
diplomaţilor români, dând în acest sens exemplul Rusiei.  

“Statul colaborează cu biserica pentru a-şi face simţiţă prezenţa în 
străinătate. Prin biserică se menţine şi se transmite identitatea etnică şi culturală şi 
trebuie să îi sprijim pe slujitorii Domnului", a completat Preasfinţitul Ciprian 
Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal.  

Reprezentantul Patriarhiei române a propus în încheiere iniţierea unui 
calendar comun cu cel al Comisiei, care să răspundă nevoilor pe care le are 
comunitatea românească de dincolo de graniţele României , dar şi sfintele lăcaşe de 
cult.  

 

Şedința s‐a încheiat la ora 16:30. 

 

                  PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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