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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20  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 l-au reinvitat pe ambasadorul Spaniei la Bucureşti, 
Estanislao de Grandes Pascual şi pe ataşatul pe probleme de muncă din 



cadrul misiunii diplomatice spaniole, împreună cu care au dezbătut situaţia 
românilor din Spania, membrii comisiei transmiţând nemulţumirile 
cetăţenilor români care reclamă abuzuri din partea angajatorilor şi a 
autorităţilor spaniole privind aplicarea restricţiilor de pe piaţa muncii. 
impuse de guvernul spaniol. 

Deputatul Brînză, preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării şi membrii comisiei le-au prezentat 
diplomaţilor spanioli sesizările primite din partea cetăţenilor români din 
Spania, care se reflectă în nemulţmiri faţă de tratamentul primit din partea 
autorităţilor spaniole. Preşedintele Comisiei a solicitat, în acest context, 
ambasadorului Spaniei la Bucureşti, să transmită guvernului de la Madrid 
înţelegerea de care dau dovadă autorităţile române în ceea ce priveşte 
situaţia grea, din punct de vedere economic, pe care o traversează Spania, 
dar si faptul că, personal, dezaprobă Moratoriul. 

Preşedintele Comisiei, deputatul William Brînză a ţinut însă să şi 
mulţumească, părţii spaniole, pentru modificarea instrucţiunilor din 22 iulie, 
privind reactivarea perioadei tranzitorii şi a restricţiilor impuse cetăţenilor 
români pe piaţa muncii spaniole, urmare discuţiilor şi negocierilor dintre 
reprezentanţi ai Ministerul Muncii şi Imigraţiei din Spania. Potrivit noilor 
clarificări, soţul sau soţia şi copiii sub 21 de ani (şi peste 21 de ani, aflaţi în 
întreţinere) ai unui cetăţean român, care are liber acces pe piaţa muncii 
(adică este angajat, şomer sau în căutarea unui loc de muncă) nu au nevoie 
de permis de muncă. 

„Înţeleg că este o perioadă preelectorală şi vom aştepta rezultatele 
alegerilor din data de 20 noiembrie 2011, cu speranţa iniţierii unui dialog 
deschis cu partidul care va ajunge la guvernarea Spaniei asupra problemelor 
de muncă care-i afectează pe români, cetăţeni europeni, care trebuie să se 
bucure de aceleaşi drepturi ca orice alt cetăţean comunitar. Până atunci vă 
rog, domnule ambasador, să ne sprijiniţi în vederea realizării unei vizite de 
lucru a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, cu 
omologii din Parlamentul Spaniei, pentru a dezbate această situaţie. De 
asemenea dorim să obţinem sprijin în vederea urgentării obţinerii acordului 
autorităţilor spaniole privind procedura de înfiinţare a liniei „Tel verde”, la 
care românii din Spania să poată suna gratuit pentru a reclama dacă dreptul 
la muncă le este încălcat, având în vedere faptul că, din punct de vedere al 
autorităţilor române, procedurile au fost respectate a subliniat preşedintele 
comisiei William Brînză. 

În cadrul discuţiilor, preşedintele Comisiei l-a asigurat pe diplomatul 
spaniol că nemulţumirea acestuia, transmisă în cadrul precedentei întâlniri, 
din iunie 2011, potrivit căreia, firmele spaniole nu au acces la proiectele 
statului român, este analizată în prezent de premierul României. În plus, i-a 
înmânat ambasadorului întrebările primite din partea românilor din Spania, 



urmare lansării campaniei "sesizează-mă dacă dreptul la muncă iţi este 
incălcat!”.  

Acelaşi mesaj l-a avut şi vicepreşdintele Comisiei, deputatul social 
democrat Cristian Rizea care a adresat o serie de întrebări Excelenţei Sale, 
prezentând situaţia cu care se confruntă românii de la aplicarea acestor 
măsuri. Totodată, acesta a punctat necesitatea implementarii de către 
Guvernul Spaniol a unei metodologii clare, pentru ca românii să-şi 
redobândească permisul de muncă.  

“Funcţionarii publici interpretează aplicarea legii dupa propriul mod, 
ceea ce conduce la crearea unui haos în rândul românilor stabiliţi în Spania, 
a declarat vicepreşedintele Comisiei Cristian Rizea. O altă problemă pe care 
deputatul PSD a menţionat-o, a fost legată de modul în care, odată cu 
introducerea legii de restricţionare a românilor pe piaţa muncii spaniole, în 
anumite regiuni autonome (ex. Catalunia) a crescut gradul de discriminare. 
În plus a transmis oficialilor spanioli un material detaliat privind situaţia din 
Spania, urmând a primi un răspuns în scris.  

Partea spaniolă a primit cu deschidere propunerile membrilor 
comisiei, subliniind faptul că Moratoriul nu trebuie să îi afecteze pe românii 
care se aflau în Spania înainte de intrarea în vigoare a restricţiilor. 
Diplomatul spaniol a asigurat, totodată, parlamentarii români, că va prezenta 
cazurile aduse în atenţie autorităţilor de la Madrid, în vederea eliminarii 
acelor situaţii extreme în care funcţionarii spanioli comit abuzuri, 
interpretând legea după bunul plac. 

Excelenţa Sa, Estanislao de Grandes Pascual a reconfirmat, cu această 
ocazie, sprijinul deplin al Spaniei pentru aderarea ţării noastre la Schengen, 
mulţumind Comisiei pentru deschiderea privind consolidarea relaţiilor de 
prietenie dintre cele două state. În acest context deputatul Dan Radu Zătrean 
a transmis mulţumiri privind sprijinul necondiţionat pe care Spania îl acordă 
României pentru a intra în Schenghen şi a salutat relaţiile foarte bune 
existente între statul spaniol şi cel român în domeniul economic.  

Ambasadorul Spaniei la Bucureşti Estanislao de Grandes Pascual a 
ţinut să sublinieze că a avut o întrevedere cu noul ambasador al României 
acreditat la Madrid, despre care are cuvinte de laudă,  asigurându-i pe 
membrii Comisiei că acesta va beneficia de tot sprijinul pentru a-şi îndeplini 
în cele mai bune condiţii mandatul de reprezentant al statului român în 
Spania . 

Deasemenea preşedintele comisiei William Brînză a solicitat sprijin în 
vederea organizării unei vizite de lucru a comisiei în Parlamentul Spaniol 
pentru a avea un dialog deschis cu o comisie specializată pe probleme de 
muncă precum şi cu noul ministrul al muncii, propunere salutată de 
ambasadorul Spaniei care a promis că în limita mandatului se va implica 
pentru împlinirea acestui deziderat al comisiei pentru comunităţile de români 



din afara graniţelor ţării.În plus s-a stabilit realizarea unei agende de lucru 
comună. 

Aceasta este cea de-a doua întâlnire pe care comisia pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării o are cu reprezentanţi ai 
ambasadei Spaniei în România  

                                                  

  Şedinţa s-a încheiat la ora 12:15. 

 

 

PREŞEDINTE, 
deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
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