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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21  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), 
Iosif KOTO - secretar (UDMR), Luminiţa IORDACHE (Progresist), Dorin 
Horea UIOREANU (PNL), Dan-Radu ZĂTREAN (PD-L) şi Mircea 
LUBANOVICI - secretar (PDL). 

Au absentat :  
Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD-PC), Petru MOVILĂ (PD-L), 

Oana Mizil Ştefănescu Tohme NICULESCU, Tudor  PANŢÂRU (PSD-PC),  
Varujan PAMBUCCIAN (PSD-PC),  Alina GORGHIU ( PNL) .                                              
 

 
Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării au avut o întrevedere cu ambasadorul Israelului în România, Excelenţa 
sa Dan Ben-Eliezer, asta ca urmare a invitaţiei trimisă de Comisie, care a 



solicitat stabilirea unei întâlniri în vederea iniţierii unor dezbateri asupra 
problemelor cu care se confruntă cetăţenii români din Israel, precum şi 
stabilirea unor puncte comune privind relaţiile de cooperare între Comisia 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Ambasada 
Israelului în România.   

  Şedinţa a debutat cu salutul preşedintelui William Brînză.        
“Întotdeauna România a avut o relaţie specială cu statul Israel, iar 

vizita prereşedintelui Traian Băsescu,  prima vizită a unui şef de stat român 
după aderarea României la NATO şi UE, a reconfirmat legătura puternică 
existentă între statele noastre. Întâlnirea noastră de astăzi vine să consolideze 
această relaţie specială şi doresc să vă adresez mulţumiri în numele comisiei 
pe care o reprezint, pentru deschiderea pe care o manifestaţi faţă de 
comunitatea românilor din Israel, care poate fi considerată drept puntea de 
legatură istorică şi culturală între ţările pe care le reprezentăm" a declarat 
preşedintele comisiei, deputatul  William Brînză.  

În cadrul întrevederii, William Brînză şi-a exprimat dorinţa de a primi 
sprijin în vederea realizării unui schimb de experienţă cu specialiştii 
Centrului de Cercetare a Diasporei Golstein- Goren, din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe Umaniste de la Universitatea din Tel Aviv. 

“Peste 10 milioane de români trăiesc în afara graniţelor ţării, iar 
evenimentele din ultima perioadă ne-au demonstrat nouă, ca stat, că nu 
detinem toate instrumentele necesare pentru a gestiona corect prezenta 
situaţie. Va propun, prin urmare, domnule ambasador, să ne sprijiniţi în 
realizarea unei vizite de lucru în Israel,  fiind  cunoscută bogata experinţă pe 
care ţara dumneavoastră o deţine în acest domeniu. Sunt convins în acelaşi 
timp că vizita va constitui şi un bun prilej pentru identificarea de noi 
modalităţi de stabilire a legăturilor între românii din Israel şi ţara mama", a 
evidenţiat preşedintele William Brînză.  

A fost, de asemenea, reiterat interesul părţilor în a promova proiecte 
concrete de cooperare în domeniile economic şi cultural.   

Secretarul comisiei, deputatul liberal Marius Octavian Popa a 
mulţumit ambasadorului pentru că a răspuns invitaţiei lansată de membrii 
Comisiei şi şi-a continuat alocuţiunea prin prezentarea judeţului Tulcea 
punctând domeniile de interes pentru posibilii investitori israelieni cărora 
deputatul, prin consilierii pe care îi are la cabinetul său parlamentar, le poate 
asigura consultanţă juridică.  

Secretarul Comisiei Iosif Koto, deputat UDMR, a prezentat seria 
acţiunilor culturale şi educaţionale pe care le-a întreprins în Israel, ţară care 
se află în Colegiul în care a fost ales. Deasemenea a apreciat activitatea 
prolifică şi extrem de benefică pentru comunitatea de români, a Centrului 
Cultural Român din Tel-aviv, asta şi datorită sprijinului pe care îl primeşte 
din partea autorităţilor israeliene.  



Totodată deputatul a declarat că în luna octombrie se va afla în vizită 
de lucru în Israel, împreună cu reprezentanţii Departamentului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru a discuta viitoarele proiecte de colaborare 
româno-israeliene şi a solicitat sprijin pentru acordarea de Burse de studiu.  

Deputatul democrat liberal Dan Radu Zătrean a adus în prim planul 
dezbaterii problema tinerilor studenţi şi a vizelor solicitând o întâlnire la 
sediul ambasadei Israelului în România cu ataşatul pe proleme de muncă 
pentru a aprofunda proiectele pe care le are şi pe care intenţionează să le 
dezvolte. Unul dintre aceste proiecte l-a primit de la doi cetăţeni israelieni şi 
se referă la tinerii studenţi cărora trebuie să li se asigure cadrul necesar 
pentru a face practică după finalizarea studiilor ; domeniile vizate fiind: 
medicina şi turismul. 

Secretarul comisiei Mircea Lubanovici a prezentat şi domnia sa 
salutul său diplomatului israelian explicând că îi reprezintă pe românii din 
SUA şi Canada, dar este interesat pentru o nouă întrevedere care să atingă 
mai multe puncte de interes, urmând , ca în acest sens , să transmită în scris 
solicitările pe care le are şi pe care doreşte să le dezbată .  

 Diplomatul israelian a mulţumit membrilor comisiei pentru atmosfera 
deosebit de constructivă, în spiritul bunei relaţii de colaborare şi prietenie, si 
a asigurat de intreg sprijinul sau pentru realizarea unei vizite de lucru, care 
să includa şi întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Diasporei din Israel.  

La finalul întâlnirii preşedintele Comsiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării, deputatul William Brînză, i-a înmânat 
diplomatului o plachetă cu simbolul Camerei Deputaţilor. 

 Şedinţa s-a încheiat la ora 12.15.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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