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SINTEZĂ 
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Camera Deputaţilor, salonul spaniol 
 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 
ţării şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 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 (PDL), Octavian Marius 

POPA- vicepreşedinte (PNL), Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin 
Horea UIOREANU (PNL), Dan-Radu ZĂTREANU (PDL), Mircea 
LUBANOVICI - secretar (PDL) şi Cristian RIZEA-vicepreşedinte 
(PSD). 

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

Tohme NICULESCU, Varujan PAMBUCCIAN (Minorităţi), Alina 
GORGHIU ( PNL) Iosif KOTO - secretar (UDMR), Tudor  PANŢÂRU 
(PSD), Petru MOVILĂ (PDL). 

                                                                          



Preşedintele Comisiei William Brînză constată că nu se întruneşte 
cvorumul necesar şi intră în lucrări prezentându-l pe ambasadorul 
Irlandei la Bucureşti John Morahan care a răspuns invitaţiei Comisiei 
pentru a dezbate situaţia comunităţii de români din Irlanda precum şi 
legăturile economice şi culturale dintre cele două state.  

 

“Irlanda a avut mult de câştigat ca urmare a prezenţei românilor în 
ţara noastră. Românii, aşa cum a spus şi preşedintele Irlandei, Mary 
McAleese, sunt buni plătitori de taxe şi impozite, vecini şi colegi buni”, 
a spus ambasadorul Irlandei la Bucureşti John Morahan, în alocuţiunea 
de prezentare.  

 
În cadrul dezbaterii preşedintele Comisiei a subliniat nevoia de 

intesificare a evenimentelor prin care să se promoveze dialogul politic, 
schimburile comerciale şi investiţiile (potrivit INS în primele 2 luni ale 
anului 2011, valoarea totală a schimburilor comerciale ale României cu 
Irlanda s-a ridicat la 49,32 milioane Euro, cu 5,55% mai mult faţă de 
primele 2 luni din 2010), dar şi valorile culturale româneşti.  

 
William Brînză a salutat, de asemenea, înfiinţarea grupului 

paralmentar de prietenie româno-irlandez (format din 20 de deputati, 
membrii ai tuturor formaţiunilor politice) şi şi-a exprimat încrederea că 
acesta va contribui la consolidarea relaţiilor parlamentare şi politice 
dintre cele două state, cu atât mai mult cu cât, în 2012, Irlanda va prelua 
preşedinţia în exerciţiu a OSCE. 

 
Preşedintele Comisiei a apreciat poziţiile similare ale celor două 

state, pe teme importante ale agendei europene cum ar fi: Politica 
Agricolă Comună, perspectivele financiare post 2012, promovarea noilor 
tehnologii de mediu, dar şi politica de coeziune, mai ales atingerea 
convergenţei între noile state membre şi cele fondatoare a Uniunii. A 
transmis în acest sens întreg sprijinul membrilor Comisiei, în vederea 
atingerii obiectivelor.  

 
 „Susţinem fondurile de coeziune şi necesitatea ca România să 

poată atrage fonduri structurale şi să îşi intensifice capacitatea de 



absorbţie. Noi am beneficiat de fonduri structurale şi de coeziune în 
trecut şi a fost un element important al dezvoltării noastre şi al creşterii 
economice”, a declarat ambasadorul Irlandei la Bucureşti John Morahan.  

 
Cunoscut ca militant pentru ridicarea restrictiilor de pe piaţa 

muncii pentru cetăţenii români înainte de data de 31 decembrie 2013, 
William Brînză a transmis  doleanţa sa, dar şi a românilor pentru ca, în 
cadrul noii evaluări realizate de către  guvenul irlandez privind 
oportunitatea menţinerii restricţiilor pe piaţa muncii pentru cetăţenii 
români, să se ia în considerare faptul că 1% din populaţia Irlandei este 
originară din România, ţară membră UE şi este necesar ca toţi cetăţenii 
europeni să se bucure de acelaşi tratament, solicitare adresată şi susţinută 
şi de vicepeşedintele Comisiei, deputatul Cristian Rizea.  

 
A fost abordată şi tema învăţământului românesc, diplomatul 

explicându-le membrilor Comisiei că în Irlanda, în cadrul examenului de 
bacalaureat, românii pot alege ca una dintre probe să fie susţinută la 
limbă română. Totodată diplomatul a transmis asigurări că va contacta 
autorităţile de la Dublin pentru a analiza posibilitatea recunoaşterii 
Bisericii Ortodoxe Române urmând modelul Italiei. 

 
Vicepreşedintele Comisiei, deputatul social democrat Cristian 

Rizea, a adresat o serie de întrebări Excelenţei Sale, prezentând 
problemele întâlnite în rândul celor aproximativ 40.000 de români 
rezidenţi în Irlanda.  

 
Totodata a ridicat problema recunoaşterii oficiale a Bisericii 

Ortodoxe Române, care în prezent funcţionează  într-un lacaş de cult 
închiriat de la Biserica Anglicană din Irlanda. 

 
Ambasadorul  John  Morahan, a reiterat modul în care s-au pus 

bazele relaţiilor diplomatice româno – irlandeze, menţionând sprijinul 
adus de Guvernul Social – Democrat condus de Adrian Nastase, în 
vederea infiinţării Ambasadei Irlandei la Bucureşti din anul 2005. 

 



La finalul întrevederii, ambasadorul a încurajat dezvoltarea 
relaţiilor culturale cu atât mai mult cu cât, cultura şi tradiţia românească 
este o bogată sursă de inspiraţie pentru artiştii irlandezi. În acest cadru, 
diplomatul a adresat membrilor Comisiei invitaţia de a participa pe 29 
noiembrie 2011, la Ateneul Român, unde vor fi puse în scenă arii 
preluate de un artist irlandez din textele scrise pe crucile din Cimitirul 
Vesel de la Săpânţa. 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12.20  
 

 
PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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