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SINTEZĂ 

Sedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 
ţării 

18 octombrie 2011 

Camera Deputaţilor, salonul spaniol 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 octombrie , 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), Octavian Marius 
POPA- vicepreşedinte (PNL), Iosif KOTO - secretar (UDMR), Luminiţa 
IORDACHE (Progresist), Dorin Horea UIOREANU (PNL), Dan-Radu 
ZĂTREAN (PDL), Mircea LUBANOVICI - secretar (PDL), Tudor  
PANŢÂRU (PSD) şi Petru MOVILĂ (PDL). 

Au absentat :  

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

 



 

Însărcinatul cu afaceri a.i al Ambasadei Republicii Cipru în România, 
Andrea Ignătoiu a răspuns inivitaţiei Comisiei pentru comunităţile de români 
din afara graniţelor ţării şi astăzi, 18 octombrie 2011, a avut o întâlnire de 
lucru ce s-a desfăşurat la salonul spaniol din Camera Deputaţilor.  

În cadrul întâlnirii, preşedintele Comisiei, deputatul democrat liberal, 
William Bînză a exprimat deschiderea Comisiei pe care o conduce, precum 
şi dorinţa de a  contribui, în orice mod posibil, la consolidarea relaţiilor 
dintre cele două popoare.  

Preşedintele Comisiei William Brînză a apreciat dialogul existent între 
membrii comunităţii şi autorităţile cipriote, precum şi sprijinul acordat în 
vederea integrării cetăţenilor români apreciind, în acest sens, promovarea 
programului de diplomaţie publică al MAE, “Absolvent în România” 
(Nicosia, aprilie 2007). 

Preşedintele a salutat, de asemenea, aniversarea a 50 de ani de la 
stabilirea relaţiilor diplomatice între Cipru şi România şi a transmis pe 
această cale asigurări că România va susţine demersurile statului cipriot 
pentru reunificarea insulei, prin identificarea unei soluţii mutual acceptabile 
de ambele comunităţi, sub auspiciile ONU.  

La rândul său diplomatul cipriot a confirmat întreg sprijinul în vederea 
concretizării, într-un timp cât mai scurt, a propunerii preşedintelui Comisiei, 
William Brînză, de a realiza o vizită de lucru în Parlamentul Cipriot, unde 
există două comisii parlamentare similare celei de la Bucureşti. Deasemenea 
a transmis asigurări că drepturile muncitorilor români care vor lucra în Cipru 
vor fi apărate printr-un nou memorandum în domeniul muncii, care va fi 
semnat luna următoare de către preşedintele Traian Băsescu, în cadrul vizitei 
de lucru pe care o va efectua în această ţară. Documentul va completa 
Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din 
Republica Cipru, (semnat la Nicosia, la 3 decembrie 2010). 

Vicepreşedintele Comisiei, deputatul liberal Marius Octavian Popa a 
mulţumit diplomatului pentru că a răspuns invitaţiei Comisiei şi s-a 
prezentat precizând că în timpul guvernării Tăriceanu a îndeplinit funcţia de 
secretar de stat în domeniul mediului şi se bucură că Cipru acordă 
importanţa cuvenită acestui domeniu. Deasemenea a transmis diplomatului 
invitaţia de a vizita Tulcea, zonă cunoscută pentru producerea energiei 
eoliene.  

 



 

 

Secretarul Comisiei, deputatul  democrat liberal Mircea Lubanovici s-
a prezentat precizând că îi reprezintă pe românii din SUA , Australia, Noua 
Zeelandă, iar Guvenul SUA apreciază şi creează programe, demne de urmat 
şi de alte ţări, pentru minorităţi. Deasemenea a propus stabilirea unei noi 
întrevederi în cadrul căreia să se analizeze programele ce pot fi 
implementate în domeniul migraţiei , atât de România cât şi de Cipru pentru 
ca relaţiile interstatale să cunoască un trend ascendant.  Totodată secretarul 
Comisiei a transmis asigurări că prin diplomaţie se pot rezolva multe 
probleme pe care comunitatea de români din Cipru respectiv comunitatea de 
ciprioţi din România le are.   

  La finalul întrevederii, diplomatul cipriot Andrea Ignătoiu, a transmis 
părţii române confirmarea că, dialogul deschis de către Comisia pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua şi cu noul 
ambasador al Ciprului care va fi acreditat în România. 

 Şedinţa s-a încheiat la ora 12.20. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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