Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 iunie 2014

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4 şi 5 iunie 2014
La lucrările comisiei din zilele de 3, şi 4 iunie 2014 au participat
14 deputaţi din totalul de 15 membri:

Mircea

Lubanovici

-

preşedinte

(PDL),

Mircea

Dolha

(PNL)

-

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina
Mocioi (PPDD)– vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia
(PSD) - secretar, Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian
Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru
Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona
Uioreanu (PNL)

Au absentat:
Adrian Mocanu (PSD)

Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării din ziua de 3 iunie a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici,
preşedintele Comisiei.
În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la
vot ordinea de zi a şedinţei, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Şedinţa comisiei a continuat cu întâlnirea membrilor Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu domnul Bogdan Panait.
Problema protecţiei şi promovării drepturilor copilului precum şi
adopţiile internaţionale au devenit o preocupare constantă pentru membrii
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Pentru o
vedere în ansamblu a sistemului adopţiilor internaţioanle şi găsirea unor
soluţii de reducere a termenului adopţiilor internaţionale, a fost invitat din
partea Comisiei, domnul Bogdan Panait.
Temele de dezbatere au fost variate plecând de la procesul evaluării
adopţiilor, priorităţile adopţiilor, perioada de încuviinţare a adopţiilor,
monitorizarea postadopţie, modalităţile de sprijinire a adopţiilor, continuând
cu problemele apărute în sistemul adopţiilor.
Ultimele estimări arată că sistemul de protecţie socială din România sa dezvoltat în ultimii ani în special în sfera furnizării de prestaţii sociale.
Acest lucru a fost observat în cadrul programelor pe care UNICEF România le
susţine în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
În aria dezvoltării de servicii de protecţie specializată pentru copii în
nevoi se consideră că s-au făcut progrese în privinţa promovării drepturilor
copilului în România. Aşa au luat fiinţă servicii de tip rezidenţial sub formă de
centre de plasament sau servicii de tip familial, cu precădere cele de
asistenţă maternală.
Lucrând în domeniul asistenţei sociale din 1988, fost preşedinte al
Oficiului Român pentru Adopţii şi fost secretar de stat al Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), domnul Bogdan Panait aduce
în atenţia membrilor Comisiei, confuziile care se creează între adopţii şi
sistemul de protecţie socială, precum şi vulnerabilitata sistemului de

protecţie socială apărute la nivel local din cauza unor prevederi legislative, a
unor

condiţionalităţi

legate

de

construcţia

instituţională,

în

speţă

monitorizarea, evaluarea şi inspectarea.
În intervenţia sa, domnul Bogdan Panait a explicat că, pentru ca un
copil să fie adoptat trebuie să treacă de sistemul de protecţie şi aduce în
atenţia membrilor comisiei Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi
cooperării în materia adopţiilor internaţionale.
Capitoul I, articolul 1, al Convenţiei stipulează că, obiectul Convenţiei îl
reprezintă stabilirea garanţiilor pentru ca adopţiile internaţionale să se
înfăptuiască în interesul superior al copilului şi în respectul drepturilor
fundamentale care îi sunt recunoscute în dreptul internaţional; instaurarea
unui sistem de cooperare între statele contractante pentru a asigura
respectul acestor garanţii şi să prevină astfel răpirea, vânzarea sau traficul
de copii precum şi recunoaşterea în statele contractante a adopţiilor realizate
potrivit convenţiei.
În articolul 2, al convenţiei se stipulează că, aplicarea convenţiei se
face în cazul în care un copil având reşedinţa obişnuită într-un stat
contractant (statul de origine), a fost, este sau urmează a fi deplasat către
un alt stat contractant (statul primitor), fie după adopţia sa în statul de
origine de către soţii sau de către o persoană având reşedinţa obişnuită în
statul primitor, fie în vederea unei asemenea adopţii în statul primitor sau în
statul de origine.
Intervenţia domnului deputat Mircea Lubanovici, preşedinte al Comisiei
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării readuce în discuţie
problemele

legate

de

necesitatea

reducerii

termenului

adopţiilor

internaţionale şi monitorizarea postadopţie în vederea respectării şi protejării
drepturilor copilului.
După cum preciza domnul Bogdan Panait, adopţiile internaţionale sunt
de durată. Revenind la Convenţia de la Haga, capitolul II, Condiţiile
adopţiilor internaţionale, se poate observa timpul îndelungat al adopţiilor
Astfel, articolul 4, al prezentei Convenţii, stipulează că, adopţiile vizate prin

convenţie nu pot avea loc decât dacă autorităţile competente ale statului de
origine au stabilit că copilul este adoptabil, au costatat, după luarea în
considerare a posibilităţilor plasamentului copilului în statul său de origine,
că o adopţie internaţionlă corespunde interesului superior al copilului, şi s-au
asigurat că: persoanele, instituţiile şi autorităţile al căror consimţămînt este
cerut pentru adopţie au primit sfaturile necesare şi au fost corespunzător
informate asupra consecinţelor consimţământului lor, şi-au dat în mod liber
consimţământul în formele legale cerute şi că acest consimţământ a fost dat
sau constatat în scris, consimţămintele nu au fost obţinute prin contraplată
sau contraprestaţie de orice fel şi că nu au fost retrase, consimţământul
mamei, dacă este cerut, nu a fost dat decât după naşterea copilului şi de
asemenea s-au asigurat, tinând seama de vârsta şi maturitatea copilului.
Tot în cadrul aceleiaşi convenţii, capitolul 5, se specifică că, adopţiile
vizate prin convenţie nu pot avea loc decât dacă autorităţile competente ale
statului primitor au constatat că viitorii părinţi adoptivi sunt corespunzători şi
apţi să adopte, s-au asigurat că viitorii părinţi adoptivi s-au bucurat de
sfaturile necesare şi au constatat că copilul este sau va fi autorizat să intre şi
să locuiască permanent în acest stat.
Domnul Bogdan Panait aduce aici în atenţia membrilor comisiei
desemnarea autorităţilor şi atribuţiile ce le revin pentru a duce la îndeplinire
obligaţiile ce le sunt impunse prin convenţie.
Şedinţa comisiei a continuat cu problemele adopţiilor internaţionale în
unele state membre, iar în vederea îmbunătăţirii regimului adopţiilor
membrii comisiei au propus elaborarea unei iniţiative legislative şi stabilirea
unei echipe de lucru.
Şedinţele comisiei au continuat cu prezentarea petiţiei trimisă în
atenţie domnului deputat Mihai Aurelian de către un cetăţean român stabilit
în Spania.
Cetăţeanul român, cu rezidenţa în Spania, rămâne fără apartamentul
obţinut prin credit ipotecar în anul 2006. Cu ratele plătite la zi şi fără o

înştiinţare scrisă, banca îi confiscă apartamentul. Deşi în litigiu cu banca,
petentul continuă să plătească ratele.
Petiţia scoate în evidenţă faptul că, petentul află despre eroarea Bancii
doar în luna mai 2011, după încă o verificare a contului bancar.
După cum se precizează în petiţie, în luna Iulie 2010, apartamentul
este luat de către bancă, iar în anul 2011 apartamentul este scos la licitaţie.
Cu dovezile privind plata la zi a apartamentului, s-a descoperit eroarea
judiciară, nefiind verificate contul şi plăţile.
În luna Decembrie 2011, pe numele petentului a ajuns un ordin de
evacuare în care banca îl invită să părăsească locuinţa în maxim o lună.
În luna iunie 2012, petentul reuşeşte suspendarea primului ordin de
evacuare prin ordin judecătoresc, având în vedere faptul că minorul (fetiţa)
se află în cursul anului şcolar (2011-2012).
În luna septembrie 2012, petentul primeşte cel de-al doilea ordin de
evacuare, iar în luna octombrie a aceluiaşi an, primeşte cel de-al treilea
ordin de evacuare.
La primirea celui de-al treilea ordin, petentul reuşeşte să arate poliţiei
facturile plătite la zi.
Petiţia scoate în evidenţă faptul că, în momentul ajungerii executorilor
judecătoreşti şi a avocatului, cu dovezile privind plata la zi a ratelor, ordinul
de evacuare a fost suspendat.
În urma suspendării ordinului de evacuare, execătorul judecătoresc şi
avocatul au înştiinţat judecătorul despre neregulile grave ale băncii.
Respins de mai multe ori, petentul reuşeşte să obţină un avocat din
oficiu.
Petentul reuşeşte să obţină un ordin de rămânere în apartament până
la terminarea anului şcolar al minorului (iunie 2013). În luna aprilie 2013,
petentul reuşeşte să mai obţină şi doi avocaţi din oficiu. După cum se
precizează în petiţie, pentru anularea vechii sentinte angajează un avocat
pentru anularea sentinţei pe motivul neînştiinţării şi judecării în lipsă,
precum şi anularea execuţiei ipotecare şi a clauzelor abuzive din contractul

ipotecar. Cel de al doilea avocat este mandatat pentru fals în documente,
furt calificat şi daune materiale şi morale.
În luna iunie 2013, unul dintre avocaţi prezintă Instanţei actele
doveditoare a plăţiilor, precum şi cererea de suspendare a oricărei evacuări,
până la rezolvarea cazului.
Până în prezent, după cum a menţionat petentul, nu a intrat în posesia
unei copii a sentinţei care să arate eroarea judiciară, deşi avocatul care se
ocupă de caz a solicitat în repetate rânduri întreruperea evacurii şi obţinerea
anulării execuţiei de evacuare.
La cel de al 4-lea ordin de evacuare a asistat şi presa.
După alte solicitări repetate ale petentului şi avocatului, de soluţionare
a cazului, către autorităţile abilitate, decizia finală a Tribunalului din Madrid,
comunicată telefonic, după cum se stipulează în petiţie, este adresarea către
Curtea Europeană pentru drepturile omului de la Strasbourg.
Solicitarea petentului continuă cu propunerea elaborării unei inţiative
legislative pentru protejarea românilor din Spania, precum şi a celor care au
credite ipotecare la băncile spaniole.
Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat dezbaterea asupra
propunerii legislative pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Pl x 268/2014), iniţiator deputat
Natalia-Elena Intotero şi semnată de 34 de parlamentari, cu care Comisia a
fost sesizată în fond.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.5
din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii
normei actuale.
Membrii

comisiei

au

examinat

propunerea

legislativă

supusă

dezbaterii, expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri
al Consiliului Legislativ trimis cu adresa 29 din 15.01.2014, precum şi
punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea iniţiativei
legislative.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au
hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa viitoare.

Joi, 5 iunie 2014

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

