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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

03 şi 04 mai 2017 

  

 

    La lucrările comisiei din ziua de 03 mai 2017 au participat 12 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

 Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – 

vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Anton Anton 

(ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Costel Lupaşcu 

(PSD), Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD), 

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai 

Voicu (PNL). 

 

 Au absentat:  

Adrian Matei Dobrovie (USR)  – vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop 

(USR) – secretar şi Sebastian Valentin Nicolae Radu (PSD) – secretar.  
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Miercuri, 03 mai 2017  

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 03 mai 2017, fiind condusă de către 

domnul deputat Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei. 

          În urma supunerii la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a continuat 

cu informarea domnului preşedinte Constantin Codreanu cu privire la 

modificarea art. 9 a Legii nr.21/1991, care să permită soluţionarea pe cale 

administrativă a situaţiilor în cazul minorilor care nu au figurat în dosarul 

cetăţeniei române a părinţilor. 

  În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu, a adus 

în atenţia membrilor Comisiei discuţia purtată în cadrul întrevederii pe 

care a avut-o cu domnul Tudorel Toader, Ministru al Justiţiei, discuţie în 

cadrul căreia acesta a fost informat asupra  rezultatului şedinţelor 

Comisiei avute cu reprezentanţi ai ANC şi Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), cu reprezentanţi 

ai Direcţiei Generale Pașapoarte (DGP) și ai Ministerului Afacerilor Interne 

(MAI), în vederea întocmirii unui proiect de lege eficient.  

 Informarea cu privire la primirea răspunsului în urma interpelării  

adresate Ministerului de Justiţie, prin care membrii Comisiei solicitau 

motivul pentru care instituţia refuză transmiterea către Comisie a 

punctului de vedere ce conţine propunerea de modificare şi completare a 

Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, primit din partea Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie în data de 02 februarie 2017, l-a constituit 

următorul subiect. 

Ministerului de Justiţie a transmis ca va transmite răspunsul primit 

din partea ANC Parlamentului, sub forma unui proiect de Lege pentru 

modificarea și completarea legii cetăţeniei, cu propunerea de modificare a 

articolului 9, pentru a aduce clarificări regimului dobândirii cetăţeniei 

române de către copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau fără 

cetăţenie, inclusiv în cazul în care numai unul dintre părinţi dobândește 

cetăţenia română. 



De asemenea, conform celor menţionate în răspunsul trimis de 

doamna secretar de stat Marieta Safta, proiectul vizează reglementarea 

prin dispoziţii tranzitorii a situaţiei persoanelor care – în urma dobândirii 

sau redobândirii de către cel puţin unul dintre părinţi a cetăţeniei române, 

în condiţiile art.8, art.10, respectiv art.11 din Lege – au obţinut în temeiul 

ar.9 alin. (4) şi (5) din Lege transcrierea ori, după caz, înscrierea în 

registrele de stare civilă română a certificatelor sau extraselor de stare 

civilă eliberate de autorităţile străine, în condiţiile Legii nr.119/19963.   

Din perspectiva domnului preşedinte Constantin Codreanu, această 

iniţiativă a Ministerului de Justiţie reprezintă o primă victorie obţinută în 

Dosarul «Cetăţenia română», deoarece, în opinia sa, a reușit să îi 

convingă că legea actuală necesită modificări.  

Surprinderea domnului deputat Constantin Codreanu a fost aceea că 

în cadrul întrevederii avute cu domnul ministru Tudorel Toader, acesta a 

afirmat foarte ferm că, la nivelul ministerului pe care îl conduce, nu există 

un astfel de proiect de lege și că va transmite punctul de vedere întocmit 

de către ANC Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

        Faţă de cele relatate, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

menţionat că aşteaptă să vadă proiectul de lege elaborat și trimis spre 

avizare promiţând examinarea acestuia cu celeritate la nivelul Comisiei. 

       De asemenea, domnul deputat Constantin Codreanu a informat 

membrii Comisiei că proiectul de lege se află în procedură de avizare 

interinstituţională. 

       În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în 

atenţia membrilor Comisiei iniţiativa domnului deputat Matei-Adrian 

Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei referitoare la modificarea şi 

completarea Legii cetăţeniei române. 

       După cum a precizat domnul deputat Constantin Codreanu, această 

iniţiativă va fi prezentată de către domnul vicepreşedinte Matei-Adrian 

Dobrovie în următoarea şedinţă, având în vedere că acesta se află într-o 

delegaţie. 

 

 



Şedinţa Comisiei a continuat cu discuţiile referitoare la cazul 

doamnei Camelia Smicală (Jalaskoski). 

Domnul preşedinte Constantin Codreanu a informat membrii 

Comisiei asupra condamnării doamnei Camelia Smicală la 6 luni de 

închisoare cu suspendare, pentru defăimarea autorităţilor finlandeze, 

atunci când executorii judecătoreşti i-au luat copiii.  

De asemenea, domnul deputat Constantin Codreanu a făcut o scurtă 

prezentare a cazului, menţionând că medicul român se află  într-o situaţie 

dificilă de când reprezentanţii Protecţiei Copilului și instanţele 

judecătorești din Finlanda au dispus încredinţarea celor doi copii, tatălui, 

cetăţean finlandez, asupra căruia există mărturii ale copiilor potrivit 

cărora minorii au avut parte de rele tratamente din partea acestuia. 

În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în 

atenţia membrilor Comisiei şi cele două scrisori ale copiilor, traduse de 

doamna Camelia Smicală, care trimit un apel disperat la ONU.   

În aceste două scrisori copiii cer ajutor pentru a scăpa de coşmarul 

în care sunt implicaţi fără voia lor.  

Domnul deputat Constantin Codreanu a precizat, de asemenea, 

faptul că până în prezent au fost întreprinse  toate demersurile legale și 

etice disponibile pentru a obţine cât mai multe informaţii în legătură cu 

situaţia doamnei doctor Camelia Smicală.   

Faţă de cele relatate, domnul deputat Anton Anton a dorit să 

cunoască dacă există o legislaţie internaţională care să reglementeze 

situaţia copiilor cu dublă cetăţenie, precum şi dacă se poate încheia un 

acord cu Finlanda. 

În urma monitorizărilor întreprinse în colegiul pe care îl reprezintă, 

domnul deputat Doru-Petrişor Coliu a adus în atenţia membrilor Comisiei 

faptul că acest caz nu este singular, existând şi alte cazuri în care sunt 

implicaţi cetăţeni români, un exemplu fiind cazul unui cetăţean român din 

Portugalia. 

În acest context, domnul deputat Doru-Petrisor Coliu a menţionat că 

se așteptă la reacţii mai ferme din partea altor autorităţi ale statului faţă 

de tratamentul la care sunt supuși cetăţenii români în străinătate, 

considerând că aceștia trebuie să se bucure de un tratament egal cu cel 

acordat de statul român cetăţenilor străini. 



Totodată, acesta a adus în atenţia membrilor Comisiei faptul că 

acest caz a ajuns la ONU în Comisia pentru drepturile omului. 

Faţă de cele relatate, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

adus în atenţia membrilor atribuţiile pe care le are Comisia, care pe lângă 

atribuţia de legiferare, o are şi pe aceea de reprezentare, în cazul Comisiei 

pentru cetăţenii români din afară.  

Pentru a veni în sprijinul doamnei Camelia Smicală, domnul deputat 

Doru-Petrişor Coliu a propus redactarea unei declaraţii de susţinere a 

doamnei Camelia Smicală, precizând în acelaşi timp că se   încalcă în mod 

sistematic demnitatea românilor. 

În opinia domnului deputat Anton Anton ca şi Comisie se pot face 

acorduri bilaterale pentru a clarifica nişte elemente, pentru armonizarea 

legislaţiei unui stat cu cea română,  sau se poate sesiza ceva, ce se 

întâmplă în mod repetativ. 

Domnul deputat Radu-Adrian Pau a menţionat că până în prezent 

există o singură sursă de informare, cea din partea doamnei Smicală. 

În acest context, domnul deputat Doru-Petrişor Coliu a adus în 

atenţia membrilor Comisiei faptul că acest caz al doamnei Camelia 

Smicală se află pe ordinea de zi al ONU, putând veni cu exemple în care 

Finlanda este acuzată în mod repetat de încălcări ale drepturilor omului. 

Domnul preşedinte Constantin Codreanu a precizat că acest caz 

trebuie fundamentat, nefiind vorba de influenţarea legislaţiei finlandeze. 

În situaţia de faţă Finlanda nu a respectat legile - nu a asigurat avocat 

pentru copii, translator pentru Camelia Smicală şi a trecut peste hotărârea 

judecătorească. 

Domnul deputat Marilen-Gabriel Pirtea, a menţionat că în cazul de 

faţă trebuie să fim vocali, să existe rezolvare. În opinia sa, competenţa în 

acest caz fiind a Comisiei de politică externă. 

Având în vedere cele relatate, domnul deputat Radu-Adrian Pau, a 

propus ca la nivelul Comisiei să fie pregătit un raport complex care să fie 

înaintat Comisiei pentru politică externă. 

Pentru a veni în sprijinul doamnei Camelia Smicală, domnul 

preşedinte Constantin Codreanu a propus continuarea demersurilor pentru 

realizarea deplasării în Finlanda, precum şi trimiterea unei scrisori oficiale 



deschise către autorităţile finlandeze, în care să fie prezentată poziţia 

statului român privind cazul Smicală. 

În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

menţionat că reprezentanţilor Finlandei le-au fost solicitate întrevederi 

încă de la începutul lunii aprilie, însă, fără niciun răspuns. 

 Informarea cu privire la cazul Iosif Hector Buqaei l-a constituit 

următorul punct al ordinii de zi. 

 În urma prezentării cazului, pentru o mai bună aprofundare, 

membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa 

următoare. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort. 

 

 

Joi, 04 mai  2017. 

 

Studiu individual. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

       

                                    SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 

 

 

     Expert parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 

 


