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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21, 22 şi 23 februarie 2017

La lucrările comisiei din ziua de 21 februarie 2017 au
participat 14 deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sorin
Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin Nicolae Radu
(PSD) – secretar, 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).
A absentat:
Tudor Rareş Pop (USR) – secretar.

Au participat în calitate de invitaţi din partea Ambasadei
Republicii

Finlanda

la

Bucureşti,

Excelenţa

Sa

doamna

Päivi

Pohjanheimo, ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti, doamna
Anne M´Rabet, Adjunct al Şefului de Misiune şi doamna Tuijamari Pahl
– consul.

Marţi, 21 februarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 februarie 2017, fiind condusă
de domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei.
După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul deputat
Constantin Codreanu, a deschis şedinţa Comisiei cu prezentarea
cazului doamnei Cameliei Jalaskoski (Smicală), cetăţean român ale
căror drepturi au fost încălcate.
Deputatul Constantin Codreanu a dorit sa afle detalii despre
cazul doamnei Camelia Smicală, de cetăţenie română, stabilită în
Finlanda, unde trăieşte o dramă care are similitudini cu celebrul caz
Bodnariu. Aceasta a fost lipsită de copiii ei pe care îi are cu un
cetăţean finlandez de care a divorţat între timp.
După cum a menţionat domnul deputat Constantin Codreanu, în
acest caz se observă încălcări ale legislaţiei finlandeze, chiar dacă
doamna ambasador şi-a declinat orice responsabilitate de a comenta
cazul,

încercând

să

afle

care

au

fost

demersurile autorităţilor

finlandeze până în prezent.
Excelenţa

Sa,

Päivi

Pohjanheimo,

ambasador

al

Republicii

Finlanda la Bucureşti, a menţionat că a acceptat invitaţia la Comisie şi
în acest an, având în vedere faptul că sunt membri noi.

În acest context, Excelenţa Sa, doamna Päivi Pohjanheimo,
ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti a făcut o scurtă
prezentare a modului în care funcţionează sistemul de protecţie a
copilului în Finlanda și a autorităţilor ce au competenţă în acest caz. De
asemenea, a fost subliniat rolul important acordat confidenţialităţii și
respectării intimităţii, aspect extrem de important în Finlanda, în
special în cazurile ce au ca obiect familia și copiii, motiv pentru care
nici reprezentanţii Ambasadei nu deţin informaţii cu privire la cazul
adus în atenţie.
În cazul de faţă, copilul trăind în Finlanda, de acesta răspunde
statul finlandez, conform legislaţiei acestui stat.
Obiectivul

legii

finlandeze

reprezintă

protejarea

drepturilor

copilului şi asigurarea unui mediu de viaţă propice.
De

asemenea,

Excelenţa

Sa,

doamna

Päivi

Pohjanheimo,

ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti a mai menţionat că
această lege se aplică tuturor copiilor aflaţi pe teritoriul Finlandei.
În acest context, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo a subliniat faptul că această lege a protecţiei copilului,
exprimă apărarea drepturilor copilului în situaţii în care părinţii nu îi
asigură un mediu propice de creştere.
Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi Pohjanheimo a mai
subliniat că în conformitate cu legea finlandeză, se stipulează că
informaţiile

personale

ale

vieţii

de

familie

trebuie

să

rămână

confidenţiale, iar funcţia nu îi conferă competenţa de a investiga
sau interveni în viaţa privată a familiilor și că Protecţia Copilului din
districtul unde este stabilită familia decide ce este de făcut.
De asemenea, Excelenţa Sa a mai afirmat că decizia de a lua un
copil din sânul familiei este una ”de ultimă instanţă”, când este pusă la
îndoială siguranţa celor mici, pe motive întemeiate, cum se întâmplă în
cazul părinţilor care suferă de tulburări mentale sau probleme cu
alcoolul şi violenţa fizică.

Ceea a ce a mai subliniat Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo, a fost faptul că în Finlanda, în momentul în care copilul
este luat de protecţia copilului, acesta intră în grija statului.
De asemenea, copiilor li se oferă sprijin şi ajutor în vederea
reintegrării ulterioare în familie.
Dacă copilul sau părintele se opun măsurii de plasare în grija
statului, atunci ajung în grija autorităţilor administrative.
De

asemenea,

Pohjanheimo a

Excelenţa

Sa,

doamna

ambasador

Päivi

specificat faptul că, dacă familia se consideră

nedreptăţită, se poate depune o plângere la administraţia locală de
nivel regional, instituţie care studiază aceste cazuri.
După cum a menţionat Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo, acest sistem s-a dezvoltat de-a lungul întregii existenţe
a Finlandei. Finlanda este un stat de drept, democratic, un stat în care
egalitatea şi respectarea drepturilor femeii şi a copilului sunt pilonii
principali ai statului.
În

concluzie,

Excelenţa

Sa,

doamna

ambasador

Päivi

Pohjanheimo a precizat că acest aspect legat de viaţa privată a unei
familii este în afara sferei ambasadorului.
De asemenea, autorităţile finlandeze cu rol în protecţia și
apărarea drepturilor copilului, se pot afla în legătură cu autoritatea de
protecţie a copilului din România.
Domnul Matei Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei a dorit să afle
evenimentele întâmplate de la începutul acestui caz şi până în prezent,
motivul despărţirii copiilor, precum şi motivul pentru care aceşti copii
nu au fost încredinţaţi rudelor apropiate materne.
De asemenea, domnul deputat Matei Dobrovie a subliniat faptul
că aceste servicii sociale care au luat copiii nu au motivat decizia de
preluare a copiilor.

În acest context, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo a subliniat faptul că nu are competenţă legală pentru a
comenta deciziile luate de instanţă. De asemenea, nu are mandat
specific pentru a primi astfel de informaţii.
În alocuţiunea sa, domnul deputat Radu-Adrian Pau atrage
atenţia asupra faptului că, în acest context, se discută despre un
cetăţean român cu domiciliul în Finlanda, căruia îi sunt încălcate
drepturile de cetăţean european.
Faţă de cele relatate, domnul deputat Radu-Adrian Pau a
menţionat faptul că o să îşi roage colegii să înainteze o adresă către
Ambasada Finlandei pentru a face demersurile necesare şi a primi un
răspuns la întrebările formulate de către membrii Comisiei.
De asemenea, domnul deputat Radu-Adrian Pau a menţionat că,
lăsând la o parte partea de confidenţialitate, trebuie văzută şi partea
umană, în care 2 copiii români nu primesc tratamentul adecvat din
punct de vedere al legislaţiei române.
În acest context, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo a menţionat că nu poate să îşi depăşească competenţele,
dar există o platformă juridică pentru astfel de cazuri.
Domnul deputat Sebastian-Valentin Radu, secretar al Comisiei,
a menţionat faptul că dincolo de principiul evenimentelor, care este
corect, înţelegându-se că nu se pot furniza informaţiile care sunt
cerute, rămâne nelămurirea referitoare la principiul confidenţialităţii
asupra faptelor care se întâmplă în familie. Respectând același
principiu, atunci când o instituţie intervine într-o familie, se numeşte
confidenţialiate şi în acest caz.
Referitor la măsurile premergătoare preluării copiilor din familie,
domnul secretar Sebastian Valentin Radu a dorit să afle care sunt
acestea și dacă, în acest caz, au fost respectate în totalitate.
De asemenea, domnul deputat Sebastian Radu a mai precizat
faptul că niciun sistem nu este perfect, nici măcar cel din Finlanda. În
acest context domnul deputat Radu a menţionat cazul familiei

Bodnariu, însă, aici fiind vorba despre o româncă cu dublă cetăţenie
stabilită in Finlanda.
Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi Pohjanheimo a informat
membrii Comisiei asupra competenţei domniei sale, care este redusă.
De

asemenea,

a

menţionat

că

există

aspecte

legate

de

competenţa jurisdicţională care necesită un mandat specific, subliniind
totodată că trebuie urmărit acest lucru.
Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi Pohjanheimo, a explicat
faptul că informaţiile pot proveni de la o singură instituţie sau de la un
singur punct de contact.
În acest context, Excelenta Sa, doamna Päivi Pohjanheimo, a
subliniat că trebuie manifestată încrederea în autorităţile competente,
în sensul că acestea vin în interesul copiilor, respectând astfel
drepturile mamei şi ale tatălui, în cadrul legal, pe chestiuni legate de
drepturile copiilor.
De asemenea, a mai menţionat că orice persoană care trăieşte în
Finlanda este egală legii finlandeze.
În situaţia în care părinţii sesizează existenţa unei erori, părinţii
pot depune plângere. De asemenea, li se pot pune la dispoziţie
informaţii.
De asemenea, domnul deputat Constantin Codreanu a menţionat
că nu se contestă modul de funcţionare a sistemului în statul finlandez
şi nici legislaţia respectivă, dar, în acest caz, se pare că a fost încălcată
chiar legislaţia finlandeză.
Domnul deputat Constantin Codreanu a dorit să afle

dacă

legislaţia finlandeză prevede alocarea unui avocat pentru copii,
deoarece, în acest caz, copiilor nu li s-a oferit nici un avocat din oficiu.
În acest context, domnul deputat Constantin Codreanu a adus în
atenţia reprezentanţilor Ambasadei Republicii Finlanda la Bucureşti
faptul că în aprilie 2016, copiii au fost luaţi de la şcoală, deşi legea
finlandeză prevede că școala este obligatorie.
Domnul deputat Matei Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a fost interesat
dacă o delegaţie a Comisiei se poate întâlni cu reprezentanţi ai
autorităţilor finlandeze care gestionează acest caz.

Ca

recomandări,

Excelenţa

Sa,

doamna

ambasador

Päivi

Pohjanheimo a menţionat că, pentru moment cea mai bună soluţie
o reprezintă liniştirea atmosferei, deoarece media şi expunerea cazului
nu fac bine copiilor, că autorităţile centrale competente trebuie să se
ocupe de acest lucru, precum şi că autorităţile din Tampere vor decide
ce fel de informaţii pot pune la dispoziţie, ”dar au nevoie de liniştea
necesară de a lua cele mai bune decizii”.
În acest context, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo a adus în atenţia membrilor Comisiei şi faptul că ideea de
a efectua o vizită în Finlanda pe această temă a apărut şi anul trecut,
când Parlamentul Finlandez a primit o scrisoare a Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în luna noiembrie,
pentru o vizită in luna decembrie.
După cum a menţionat Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo, vizita nu s-a putut efectua având în vedere că a fost
anunţată prea din scurt. Dacă membrii Comisiei îşi exprimă dorinţa să
înţeleagă

cum

funcţionează

sistemul

finlandez

în

general,

are

convingerea că se poate face o propunere de program.
Totuşi, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi Pohjanheimo, a
atras

atenţia

asupra

faptului

că

Parlamentul

Finlandez

nu

are

autoritatea de a discuta viaţa familială şi de a comenta un astfel de
caz, rămânând la latitudinea autorităţilor ce fel de informaţii pot pune
la dispoziţie şi ce fel de întâlniri pot avea loc.
În acelaşi timp, a subliniat faptul că, în cazul în care se oferă
prea multe aspecte ale copiilor şi familiei, acest lucru poate afecta
familia.
Întrebarea

Excelenţei

Sale,

doamna

ambasador

Päivi

Pohjanheimo a fost dacă a fost contactată Autoritatea pentru Protecţia
Copilului din România, pentru că această autoritate poate intra în
legătură cu autoritatea centrală din Finlanda, în cazul de faţă,
Ministerul de Justiţie Finlandez.

În acest context, domnul deputat Radu-Adrian Pau a menţionat
faptul că Ambasada Republicii Finlanda în România poate transmite un
punct de vedere oficial statului finlandez.
Rugămintea domnului deputat Radu-Adrian Pau a fost de
asigurare a unui suport oficial pentru acest caz şi de comunicare,
pentru ca toate problemele semnalate să fie tratate cu maximă
seriozitate.
De asemenea, domnul deputat Radu-Adrian Pau a menţionat că
speră că din partea Ambasadei Finlanda la Bucureşti se va avea toată
deschiderea în rezolvarea acestei situaţii.
În acest context, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo a menţionat că acest caz va fi

tratat cu toată

seriozitatea, că se vor face eforturile necesare pentru a sprijini
instanţele şi va fi mulţumită când toate aceste îngrijorări se vor
rezolva. De asemenea, a subliniat că va raporta către autorităţile
relevante și va transmite expresia unei atmosfere constructive pe
parcursul şedinţei, informând autorităţile centrale finlandeze asupra
mandatului pe care îl are Comisia.
În

acest

vicepreşedinte

context,
al

domnul

Comisiei,

a

deputat

propus

Ioan

Sorin

Roman,

Excelenţei

Sale,

doamnei

ambasador Päivi Pohjanheimo, să încerce să se transpună în două
situaţii, cea de mamă cu copii şi cea de membru al Comisiei.
Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi Pohjanheimo a reiterat
că este foarte importantă calmarea atmosferei în jurul acestui caz şi
neimplicarea mass-media, ajutând astfel autorităţile responsabile să îşi
continue activitatea în linişte.
Domnul deputat Sebastian Valentin Radu a menţionat faptul că
s-a ajuns în această situaţie din cauza faptului că informaţiile au fost
doar dintr-o singură parte, respectiv, doar din partea mamei.
Domnul deputat a dorit să afle cărei autorităţi se pot adresa
membrii Comisiei în acest caz, Excelenţa Sa, doamna ambasador Päivi
Pohjanheimo menţionând că autoritatea competentă este Ministerul de
Justiţie Finlandez.

Domnul

deputat

Matei

Adrian

Dobrovie,

vicepreşedinte

al

Comisiei, a adus în atenţia reprezentanţilor Ambasadei Finlandei la
Bucureşti faptul că doamna Smicală a avut o singură problemă, aceea
că nu avea bani să urmeze aceste proceduri în Justiţie. De asemenea,
a menţionat faptul că nu are informaţii, însă că doamna Camelia
Smicală a beneficiat de ajutor.
În încheiere, domnul deputat Constantin Codreanu, preşedinte al
Comisiei, a menţionat că presiunea publică poate fi un atu al României
pentru soluţionarea cazului. De asemenea, a subliniat că nu se dorește
comentarea sistemului finlandez sau amestecul în activitatea vreunei
instituţii din Finlanda, dar ca membrii vor rămâne fermi pe poziţie
pentru a apăra drepturile cetăţenilor români.
Ca

o

concluzie,

Excelenţa

Sa,

doamna

ambasador

Päivi

Pohjanheimo, a menţionat că îşi exprimă speranţa că acest caz nu va
lua amploare publică.
Miercuri, 22 februarie şi Joi, 23 februarie 2017

Studiu individual.

PREŞEDINTE,
Constantin CODREANU

SECRETAR,
Sebastian Valentin RADU

Expert parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU

