
 
 

 
 

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

cp25@cdep.ro 
 
 
 
 

SINTEZĂ 
 

Sedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 

 
15 noiembrie 2011 

 
Camera Deputaţilor, salonul spaniol 

 
 
 
 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 noiembrie, 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 (PDL), Octavian Marius 

POPA- vicepreşedinte (PNL) şi Cristian RIZEA-vicepreşedinte (PSD). 
 
 
Au absentat :  
Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD), Oana Mizil Ştefănescu Tohme 

NICULESCU (PSD), Varujan PAMBUCCIAN (Minorităţi), Alina 
GORGHIU ( PNL), Iosif KOTO - secretar (UDMR), Petru MOVILĂ (PDL), 
Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin Horea UIOREANU (PNL), Dan-
Radu ZĂTREANU (PDL), Mircea LUBANOVICI- secretar (PDL) şi Tudor  
PANŢÂRU (PSD). 

 
 
 



 
 
Preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal William Brînză 

constată că nu se întruneşte cvorumul necesar şi intră în lucrări prezentându-
l pe Însărcinatul cu afaceri a.i, Aleksanadar Filipov, care a răspuns invitaţiei 
Comisiei pentru a dezbate situaţia comunităţii de români din Franţa precum 
şi legăturile economice şi culturale dintre cele două state.  

 
În cadrul discuţiilor preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal 

William Brînză a solicitat eliminarea impozitului pentru fondurile alocate 
asociaţiilor de români din Bulgaria. Însărcinatul cu afaceri a.i, Aleksanadar 
Filipov a asigurat că va transmite solicitarea către Parlamentul Bulgariei si 
autoritatile competente. În context, diplomaţii bulgari au cerut sprijinul 
Comisiei în vederea redobândirii terenului din Calea Călăraşilor, nr 16 sau 
unul echivalent cu acesta, pe care comunitatea de bulgari din România 
intenţionază să ridice o biserică. 

 
Totodată preşedintele Comisiei a salutat prezenţa consulatelor 

onorifice ale României în Bulgaria ( Burgas, Silistra şi Vidin), acestea fiind 
foarte importante în contextul dezvoltării relaţiilor bilaterale româno-bulgare 
în domeniile economic, cultural şi politic, al intensificării circulaţiei 
persoanelor şi a schimburilor economice, dar şi în sprijinirea cetăţenilor 
români prin acordarea de asistenţă şi protecţie consulară.  

 
Preşedintele Comisiei William Brînză a transmis doleanţa comunităţii 

de români din Bulgaria de a avea mai multe şcoli româneşti ( în prezent in 
Bulgaria, existând o singura instituţie de învăţământ cu predare în limba 
română, un liceu, în Sofia). Totodată domnia sa şi-a exprimat dorinţa de a 
colabora în vederea înfiinţării unui liceu românesc la Vidin, zona în care se 
concentrează comunitatea românească, chestiune abordată şi de preşedintele 
României, Traian Băsescu. 

 
Vicepreşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal Cristian Rizea 

salută prezenţa delegaţiei Ambasadei Bulgariei în România la Palatul 
Parlamentului transmiţând aprecieri vis de vis de turismul din statul vecin, 
care în opinia vicepreşedintelui Rizea reprezintă un exemplu pentru 
România.  

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul liberal Octavian Popa transmite 
felicitări factorilor politici responsabili pentru politica fiscală apreciind ca 
fiind oportună reducerea TVA-ului. Deasemenea salută pe această cale 
decizia guvernului bulgar de a nu introduce taxa de primă înmatriculare. 
Deasemenea vicepreşedintele Rizea propune ca firmele de turism bulgare şi 
cele din Tulcea să colaboreze mult mai eficient prin iniţierea şi dezvoltarea 
unor proiecte comune în domeniu. 

Monitorizarea integrată a litoralului Mării Negre, a rezervaţiei Cama - 
Dinu (din zona Giurgiu-Ruse), controlul emisiilor de aer din trafic şi surse 
staţionare de-a lungul Dunării, conservarea biodiversităţii în zona Dobrogei 
de Sud, precum şi realizarea unui plan de management al pădurilor împreună  



 
 
 
cu partenerii din Bulgaria, au fost alte teme de interes abordate de 

oficialii români şi bulgari. 
La finalul întâlnirii, preşedintele Comsiei, deputatul democrat liberal, 

William Brînză si-a exprimat speranţa ca cele două state vecine, prietene şi 
partenere de integrare europeană şi euroatlantică, vor face pasul tot împreună 
şi cât mai curând în Spaţiul Schenghen. 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 12.20  
 

 
PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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