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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 07 şi 08 iunie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
07 şi 08 iunie 2017
La lucrările comisiei din zilele de 07 iunie 2017 au participat
11 deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR)

– vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte,

Sebastian Valentin Nicolae Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu
(PMP), Costel Lupaşcu (PSD), Radu-Adrian Pau (PSD), Marilen-Gabriel
Pirtea (PNL), Daniel Popescu (USR) Vasile Alin Văcaru (PSD) şi
Alexandru Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Anton Anton (ALDE),
Angelica Fădor (PNL) şi Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL).

Miercuri, 07 iunie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 07 iunie 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 de către domnul preşedinte Constantin
Codreanu cu privire la Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiţiei
referitor la completarea şi modificarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei
române.
Astfel, acesta a adus în atenţia membrilor Comisiei faptul că,
urmare a multiplelor demersuri și solicitări pe care le-a întreprins în
ultimele luni, dintre care ultima interpelare fiind formulată de la
tribuna Camerei Deputaţilor, în data de 29 mai 2017, Ministerul
Justiţiei a făcut public proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, la acest proiect de
lege, Ministerul de Justiţie aşteptând sugestii.
În cadrul discuţiilor, domnii deputaţi Constantin Codreanu –
preşedinte şi Sebastian Valentin Radu – secretar, au adus în atenţia
membrilor Comisiei modificările aduse de Ministerul de Justiţie.
Ca amendamente propuse de Ministerul Justiţiei la Legea
21/1991, domnul preşedinte Constantin Codreanu a informat membrii
Comisiei asupra modificărilor aduse la Art. II , în care se specifică
termenul de cetăţenie română, modul de redobândire a cetăţeniei
române, precum şi modul de soluţionare a cererilor de înscriere sau
transcriere în registrele de stare civilă româneşti, în condiţiile art. 9 din
Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile
străine, în temeiul dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de
către ambii părinţi sau, după caz, unul dintre părinţi, aflate în curs de
soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Domnul preşedinte Constantin Codreanu, a mai precizat că
Proiectul prevede, de asemenea, că în situaţia în care copiii minori
dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei,
acestora li se va elibera certificat de cetăţenie distinct şi nu depun
jurământul. Certificatul de cetăţenie putând face dovada cetăţeniei
române.
Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea cu privire la
deplasarea delegaţiei Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării în Republica Finlanda.
Domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în atenţia
membrilor Comisiei faptul că în cadrul vizitei de lucru întreprinse în
Finlanda în perioada 30 mai – 01 iunie 2017, au fost purtate discuţii cu
autorităţile finlandeze despre modul în care este gestionat cazul
Cameliei Smicală, ai cărei copii, Mihai și Maria, au fost separaţi de
propria lor mamă și plasaţi în instituţii diferite.
Programul vizitei de lucru din Finlanda a fost un alt punct adus în
atenţia membrilor Comisiei de către domnul deputat Constantin
Codreanu.
Pe agenda delegaţiei aflându-se întrevederi cu doamna Camelia
Smicală în locuinţa ei din Tampere, cu ambasadorul României la
Helsinki,

cu

reprezentanţi

ai

Ministerului

Afacerilor

Externe,

ai

Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Sociale și Sănătăţi în
Finlanda, ai Serviciului Social din cadrul primăriei Tampere, precum și
cu

membrii

Comisiei

pentru

probleme

sociale

din

Parlamentul

Finlandei.
De asemenea, domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în
atenţia membrilor Comisiei şi faptul că în cadrul discuţiilor purtate cu
reprezentanţii părţii finlandeze, la anumite întrebări puse de delegaţia
parlamentară, aceştia s-au prelevat de principiul confidenţialităţii.
Ca fapt regretabil, domnul preşedinte Constantin Codreanu a
informat membrii Comisiei că în data de 5 iunie 2017, la doar câteva
zile după întrevederea cu delegaţia parlamentară de la București,
doamnei doctor Camelia Smicală i-a fost reziliat contractul de muncă
de către spitalul de urgenţă din Tampere, fără nici un fel de motiv sau

explicaţie, iar copilul cel mic al doamnei Smicală, Mihai, a fost mutat
cu forţa, se pare, într-o şcoală de corecţie.
De asemenea, acesta a mai adus în atenţia membrilor Comisiei
şi

faptul că, o delegaţie formată din reprezentaţi ai Ministerului

Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
vor efectua o vizită de lucru în Finlanda.
În acest context, domnul vicepreşedinte Matei Adrian Dobrovie,
a adus în atenţie faptul că în cadrul întrevederilor a ridicat mai multe
întrebări legate de cum este definit interesul suprem al copilului în
legislaţia finlandeză şi în ce mod poate fi justificată despărţirea fraţilor
prin acesta, reamintind autorităţilor finlandeze de articolul 12 din
Convenţia

ONU

privind

drepturile

copiilor,

care

obligă

statele

semnatare să garanteze copilului capabil de discernământ dreptul de
a-şi exprima liber opinia asupra locului unde vrea să trăiască.
În ceea ce priveşte audierea copiilor în procesul administrativ,
acestuia i s-a răspuns că nu este o practica obişnuita pentru minorii
sub 12 ani, deşi legea nu interzice.
Cât

despre

încredinţarea

copiilor

familiei

extinse,

rudelor

apropiate, răspunsul autorităţilor finlandeze a fost că s-ar crea un
dezechilibru între familia extinsă a mamei şi a tatălui, dacă s-ar alege
una dintre ele.
Domnul vicepreşedinte Matei Adrian Dobrovie a mai adus în
atenţia membrilor Comisiei şi faptul că, în numele confidenţialităţii şi al
interesului copilului, autorităţile au refuzat să se refere direct la cazul
Cameliei

Smicală

şi

au

vorbit

la

modul

general,

despre

cum

funcţionează sistemul de protecţie a copilului în Finlanda. Acesta fiind
unul

descentralizat,

administraţia

locală

ocupându-se

de

implementare, iar deciziile luate de autorităţile locale putând fi atacate
la Curtea Supremă şi apoi, în apel, la Curtea Supremă Administrativă.
Referitor la interzicerea contactului copiilor cu duhovnicul lor,
Episcopul Europei de Nord, P.S. Macarie Drăgoi, care dorea să-i
împărtăşească, autorităţile finlandeze au afirmat ca au fost înştiinţate
prea din scurt si ca nu au avut timp sa pregătească întâlnirea.

În acest context, domnul secretar Sebastian Valentin Radu a
precizat

că

acest

caz

ar

trebui

să

fie

adus

în

atenţia

instituţiilor/organizaţiilor internaţionale pentru apărarea drepturilor
copilului.
În opinia sa, nu există motive pentru ca aceşti copii ai doamnei
Camelia Smicală să fie despărţiţi.
Faţă de cele relatate, membrii Comisiei au hotărât trimiterea
unei scrisori instituţiilor/organizaţiilor internaţionale abilitate pentru
apărarea drepturilor copilului.
Dezbaterile cu privire la metodologia de organizare a Congresului
Românilor de Pretutindeni l-au reprezentat următorul punct al ordinii
de zi.
În vederea găsirii unor soluţii viabile pentru realizarea în bune
condiţii a Congresului Românilor de Pretutindeni, membrii Comisiei au
hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa următoare.
Totodată, membrii Comisiei au propus invitarea la şedinţa
Comisiei de săptămâna viitoare a domnului Marius Livanu, preşedintele
Consiliului Românilor de Pretutindeni.
În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus
în atenţia membrilor Comisiei şi informarea transmisă de către domnul
Tommy Tomescu, fost Preşedinte Executiv al Consiliului Românilor de
Pretutindeni, cu privire la diferite acţiuni ale Consiliul Românilor de
Pretutindeni, precum şi îndepărtarea dânsului

de la activităţile

Consiliului Românilor de Pretutindeni de către majoritatea membrilor
Consiliului.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pregătirea deplasării în Ucraina.
În contextul situaţiei tensionate şi având în vedere semnalele
îngrijorătoare primite de la comunităţile de români din Ucraina,
membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării au hotărât efectuarea unei vizite de lucru în Ucraina în ultima
parte a lunii iunie.

Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Constantin
Codreanu (PMP) – preşedinte şi conducătorul delegaţiei, Matei Adrian
Dobrovie

(USR)

–vicepreşedinte,

Nicolae

Velcea

(PSD)

–

vicepreşedinte, Adrian Pau (PSD) - membru şi Alin Văcaru (PSD) –
membru.
În ceea a ce priveşte definitivarea calendarului deplasărilor pe
acest an şi având în vedere contextul actual al problemelor cu care se
confruntă comunitatea de români din Republica Portugalia şi Regatul
Spaniei, precum şi punerea în discuţie a statutului lor de cetăţeni
europeni, membrii Comisiei au propus efectuarea unei vizite de lucru
în a doua parte a lunii septembrie în ţările respective.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
va continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu
sprijinul instituţiilor de resort.
Joi, 08 iunie 2017.
Studiu individual.
PREŞEDINTE,
Constantin CODREANU

SECRETAR,
Sebastian Valentin RADU

Expert parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU

