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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3 şi 4 februarie 2015 

 
  La lucrările comisiei din zilele de 3 şi 4 februarie 2015 au participat               

16 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

 Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte,  Mircea Dolha 

(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PP-DD),  Mihai Bogdan Diaconu 

(neafiliat), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai 

(PNL), Niculina Mocioi (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia 

(PSD), Eugen Tomac (neafiliat), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan 

(PSD), şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

A absentat: 

      Sorin Teju (PC - PLR) – secretar şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 3 februarie şi Miercuri, 4 februarie 2015 
 
         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 3 februarie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, preşedintele 

Comisiei a prezentat propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Portului Tradiţional (Pl x 599/2014), iniţiator: Darius–Bogdan Vâlcov (PSD). 

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu recomandarea Consiliului Legislativ. 

 După  dezbaterea pe articole, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi a celor prezenţi avizarea favorabilă a propunerii 

legislative cu următoarele recomandări: respectarea normelor de tehnică 

legislativă referitore la structurarea actelor normative, fiind necesară  

introducerea unui articol referitor la scopul legii. De asemenea, pentru 

acurateţea actului normativ şi pentru unitate ternimologică ar trebui să se 

stabilească ce sintagmă se foloseşte în corpul propunerii legislative respectiv: 

„tradiţional” sau „popular”. 

        Referitor la art. 1 prin care se stabileşte ziua de Rusalii ca Zi Naţională a 

Portului Tradiţional, membrii comisiei au propus alegerea unei alte date pentru 

acestă sărbătoare, întrucât ziua de Rusalii este o zi cu puternică rezonanţă 

religioasă în România, nefiind astfel oportună comasarea celor două 

evenimente; la art. 3 alin. (2) membrii comisiei au propus înlocuirea textului 

din propunerea legislativă cu următorul text:  Muzeele şi Centrele pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, pot acorda sprijin de 

asistenţă şi de specialitate şi vor monitoriza manifestările, la nivel naţional, în 

vederea păstrării autenticităţii specificului etnografic al fiecărei zone. 

        La art. 4 alin.(1) membrii comisiei solicită modificarea textului după cum 

urmează „în perioada mai-iunie mass-media: televiziunile, radiourile, presa 

scrisă şi presa on-line vor difuza, cu prioritate, emisiuni despre problematica 

tradiţiei populare, atât pe canalele de ştiri, cât şi pe cele dedicate domeniului 

cultural. 

 



 

 

 

        La art. 6 membrii comisiei având în vedere şi observaţiile făcute de 

Consiliul Legislativ propun eliminarea acestuia.  

Şedinţele comisiei au continuat cu o scurtă informare făcută de către 

domnul preşedinte Mircea Lubanovici asupra raportului cu privire la cea de-a 

şaptea reuniune a Consiliului Consultativ Interinstituţional (CCI) pentru 

românii din străinătate, transmis de Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul 

pentru Românii din străinătate. 

Urmărind intensificarea contactelor parlamentare bilaterale în contextul 

actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de români din Regatul 

Spaniei, membrii comisiei au hotărât organizarea unei vizite de lucru în 

Regatul Spaniei la sfârşitul lunii februarie a acestui an. 

Tematica discuţiilor va avea în vedere promovarea culturii şi civilizaţiei 

naţionale în ţara gazdă, înfiinţarea de şcoli de limbă română, precum şi 

găsirea unor soluţii pentru extinderea reţelei de corespondenţi spre o mai 

bună reflectare a evoluţiilor din interiorul comunităţilor de români şi 

recunoaşterea eforturilor lor de păstrare a identităţii româneşti care merită 

aduse în prim-planul realităţii româneşti. De asemenea, misiunea bisericii 

peste hotare şi implicarea bisericii în procesul de educaţie al elevilor români 

prin şcolile de sfârşit de săptămână, precum şi  posibilitatea înfiinţării de 

cimitire româneşti în diasporă, pentru familiile de români care nu se mai 

repatriază, constituie subiecte ce urmează a fi abordate de către membrii 

delegaţiei. 

Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Mircea Lubanovici 

(PNL) - preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) - vicepreşedinte, Mircea 

Dolha (PNL) - vicepreşedinte,  Mihai Deaconu (PP-DD), Aurelian Mihai (PNL) şi 

Eugen Tomac (neafiliat).  

      Dezbaterile cu privire la sesizările şi solicitările primite de comisie, 

precum şi adresele trimise din partea comisiei au constituit următorul punct al 

ordinii de zi. 

          Au fost aduse în atenţia membrilor comisiei petiţia doamnei Silvia 

Rădulescu şi cea a doamnei Iulia Micleuşeanu. 

 



 

 

 

           În petiţia înaintată Comisiei, doamna Silvia Rădulescu solicită sprijin în 

vederea recuperării unei opere de artă, aparţinând soţului său, Dumitru 

Rădulescu, furată, conform declaraţiilor petentei, de către Muzeul “Victoria 

and Albert” din Londra. 

     Având în vedere că furtul semnalat de petentă se presupune a fi 

săvârşit pe teritoriul altui stat, membrii comisiei au hotărât trimiterea unei 

adrese Ambasadei României din Londra pentru a examina în limita 

competenţelor Ambasadei, problematica semnalată de petentă. 

    În petiţia înaintată Comisiei, doamna Iulia Micleuşeanu solicită sprijin 

în vederea eliberării unei adeverinţe de recalculare a pensiei. 

   Având în vedere că petiţia nu intră în sfera de competenţă a Comisiei, 

membrii comisiei au hotărât trimiterea unei adrese Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în vederea unei 

competente soluţionări. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

 
 
 
 

Joi, 05 februarie 2015 

 

 
Studiu individual 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici. 


