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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 02 şi 04 februarie 2016

La lucrările comisiei din ziua de 02 februarie 2016 au participat
16 deputaţi din totalul de 19 membri:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,

Gabriel-Valentin Boboc –

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) –
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian
Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD),
Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona
Uioreanu (PNL).
Au absentat:
Mircea-Titus Dobre (PSD), Adrian Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-Emil
Moţ (PSD) şi Ion Stan (PSD).

Marţi, 02 februarie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 02 februarie 2016, fiind condusă de domnul deputat
Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.
În deschiderea şedinţei, domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele
Comisiei a prezentat activitatea delegaţiei Comisiei în Regatul Norvegiei.
Ca urmare a şedinţei Comisiei din data de 8 decembrie 2015, ce a avut pe
ordinea de zi dezbateri cu privire la cazul familiei Bodnariu, ai cărei cinci minori au
fost preluaţi de autorităţile norvegiene şi ţinând cont de evoluţia ulterioară şi
amploarea evenimentelor în cazul Bodnariu, precum şi a altor cazuri similare,
membrii Comisiei au stabilit constituirea unei delegaţii care să se deplaseze de
urgenţă în Regatul Norvegiei.
Astfel, în perioada 20-22 ianuarie a.c. o delegaţie a Camerei Deputaţilor,
alcătuită din domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi conducătorul delegaţiei, domnul
deputat Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei, doamna deputat Maria Grecea,
membru al comisiei, domnul deputat Ovidiu Iane, membru al comisiei, precum şi o
delegaţie a Senatului, alcătuită din domnii senatori Titus Corlăţean, membru al
Comisiei pentru politică externă, Ben-Oni Ardelean, secretarul Comisiei pentru
politică externă şi Marian Vasiliev, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de
şanse, s-au aflat într-o vizită de lucru în Norvegia, în vederea întreprinderii de
demersuri politice pentru susţinerea reîntregirii familiilor de români ai căror copii
au fost preluaţi de Serviciul local norvegian de protecţie a copilului (Barnevernet),
precum familiile Bodnariu, Nan şi altele asemenea. Parlamentarii români au
participat la un program comun de întrevederi oficiale cu autorităţile norvegiene.
În intervenţia sa, deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării a menţionat faptul că înainte de
efectuarea deplasării în Norvegia a avut în vedere 4 obiective: luarea legăturii cu
familia Bodnariu, stabilirea de întrevederi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale
norvegiene şi ai Barnevernet, precum şi stabilirea unor legături mai strânse cu
reprezentanţi ai Ambasadei României în Norvegia şi cu cetăţeni români stabiliţi în
Norvegia, pentru a se putea găsi cele mai eficiente modalităţi de prevenirea unor

astfel de situaţii şi pentru a se găsi cele mai potrivite soluţii în cazurile deja
existente de preluare a copiilor din cadrul familiei.
Deputatul Mircea Lubanovici a făcut referire la situaţia îngrijorătoare
determinată de dispoziţiile legii norvegiene în materia protecţiei copilului care
permit ca în condiţiile în care reprezentanţii Barnevernet consideră că minorul se
adaptează şi se simte bine în familia surogat să poată decide ca acel copil, pentru
a nu trece printr-o nouă traumă emoţională, să rămână în familia surogat,
indiferent dacă există o hotărâre judecătorească în baza căreia copilul poate reveni
în familia biologică.
Prin întrevederile delegaţiei cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe
norvegian, ai Ministerului Copiilor, Egalităţii şi Incluziunii Sociale, cu membri ai
Grupului de Prietenie cu România din Parlamentul Norvegian şi membri ai
Comitetului Permanent pentru Familie şi Afaceri Culturale din cadrul legislativului
norvegian,

vizita

delegaţiei

parlamentare

în

Norvegia

a

realizat

obiective

importante.
Conform celor menţionate de deputatul Lubanovici, la nivelul Parlamentului
norvegian s-a creat o comisie specială ce are ca obiectiv revizuirea legii privind
protecţia copilului, iar prin întrevederea cu doamna Guvernator s-a remarcat
disponibilitatea părţii norvegiene de a avea un dialog deschis cu membrii
delegaţiei,

doamna

Guvernator

admiţând

că

situaţia

actuală

reprezintă

o

provocare, fiind una sensibilă pentru ambele părţi.
Deputatul Ovidiu Iane, în intervenţia sa, a subliniat importanţa autosesizării
autorităţilor române în orice caz în care există suspiciuni de abuz asupra
cetăţenilor români stabiliţi în afara graniţelor ţării.
De asemenea, deputatul Iane a insistat asupra importanţei protejării
relaţiilor de familie, a importanţei sentimentelor de afecţiune între copii şi părinţii
lor biologici pentru dezvoltarea armonioasă a viitoarelor generaţii, considerând
incorecte din punct de vedere al familiei, indiferent de cât de bine organizate sunt,
sistemele în care se merge pe ideea că copiii sunt ai statului şi în care aceştia sunt
lipsiţi de afecţiunea părinţilor biologici.
În ceea ce priveşte Serviciul local norvegian de protecţie a copilului Barnevernet, deputatul Iane l-a caracterizat ca fiind o instituţie municipală opacă,
cu autoritate şi autonomie deplină, cu un buget imens şi de la nivelul cărora nu se
pot obţine niciun fel de informaţii, toate acestea ducând invariabil la o lipsă de
transparenţă în actul administrativ şi o lipsă de democraţie a sistemului, în

condiţiile în care deciziile Barnevernet, considerate în percepţia lor a fi în interesul
copilului, pot prevala asupra hotărârilor judecătoreşti, iar interesul copilului aşa
cum este înţeles chiar şi în scopul legislaţiei lor iniţiale – de a rămâne copilul în
familie, nu este îndeplinit prin procedura prin care se aplică legislaţia.
Deputatul Ovidiu Iane consideră că în această situaţie se poate vorbi despre
“ciocnirea civilizaţiilor”, de tipul diferit de apreciere între stilul latin şi stilul nordic
referitor la modul în care este promovată şi se realizează educaţia unui copil şi
modul în care nordicii se conformează legii în sine, aplicând-o în litera şi nu în
spiritul ei, pentru că probabil au avut experienţe care i-au determinat să facă
această legislaţie atât de drastică prin care nu ai voie nici să ridici tonul şi nici să
te uiţi agresiv pentru că se consideră abuz.
Menţionând discuţiile purtate cu reprezentanţii din Parlamentul Norvegiei,
deputatul Iane şi-a exprimat încrederea în politicieni, în relaţia cu care a fost
identificat un dialog comun în ceea ce priveşte sistemul actual de protecţie a
copilului şi care şi-au arătat îngrijorarea cu privire la ceea ce ar putea să producă
sistemul în viitor prin preluarea copiilor din familiile de origine, ţinând cont de
traumele prin care trec copiii şi părinţii lor biologici şi care deocamdată nu pot fi
cuantificate, ţările scandinave urmând a fi, în opinia deputatului Ovidiu Iane,
primul « laborator » în care se va realiza un sondaj psihologic, ulterior acestei
măsuri de a fi luat copilul din familie.
Făcând referire la datele statistice care atestă faptul că în Norvegia, în
Sistemul de protecţie a copilului sunt 50-60 de mii de copii din care circa 10-20 de
mii de copii pe an sunt daţi în plasament permanent şi luând în considerare sumele
primite de familiile cu atestat de familie surogat, deputatul Iane consideră că, în
prezent, familia surogat poate echivala cu un “mare business”.
În cadrul întrevederilor, membrii delegaţiei române au subliniat ataşamentul
faţă de strânsele relaţii existente între ţara noastră şi Norvegia şi dorinţa de a
continua promovarea acestora la acelaşi nivel, relevând totodată faptul că situaţia
prezentă, şi anume cazul Bodnariu şi al altor familii care se confruntă cu dificultăţi
similare, a generat o emoţie deosebit de puternică în rândul cetăţenilor români,
atât din ţară, cât şi din străinătate, din cauza lipsei de transparenţă de până acum,
precum şi a suspiciunilor care planează asupra modului de gestionare a cazurilor.
De asemenea, au fost evidenţiate aspecte referitoare la necesitatea de a
avea o cooperare susţinută cu partea norvegiană în soluţionarea cazurilor familiilor
de români care locuiesc în Norvegia şi care au intrat în atenţia serviciilor sociale

norvegiene de protecţie a copilului, având ca efect inclusiv separarea copiilor de
familie.
Delegaţia senatorială a remis o scrisoare din partea dlui Călin PopescuTăriceanu, Preşedintele Senatului, adresată dlui Olemic Thommessen, Preşedintele
Parlamentului norvegian, în susţinerea soluţionării cazului Bodnariu şi a altor
situaţii similare, iar reprezentanţii Comisiei pentru comunităţile de români din
afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor au transmis colegilor parlamentari
norvegieni invitaţia de a efectua vizite în România pentru continuarea dialogului
demarat la Oslo.
Membrii Comisiei din Camera Deputaţilor în cadrul întrevederilor au abordat
şi situaţia cetăţenilor români care lucrează în Norvegia, precum şi problemele
specifice cu care aceştia se confruntă pe piaţa muncii, modificările legislative
iniţiate de partea norvegiană în domeniu, aspecte legate de protecţia socială,
salarizare şi şomaj, în acest sens fiind stabilite întrevederi cu reprezentanţi ai
Ministerului Muncii, precum şi cu reprezentanţi ai Comisiei de muncă din
Parlamentul Norvegian.
Urmând exemplul parlamentarilor din Lituania care au adoptat o Declaraţie
referitoare la protecţia copiilor lor în alte state, în cadrul şedinţei, membrii comisiei
au propus redactarea unui document prin care să fie manifestată grija şi obligaţia
autorităţilor române de a interveni pentru a proteja copiii cetăţeni români stabiliţi
în alte state, o declaraţie de principiu ce ar urma să fie votată în plenul Camerei
Deputaţilor.
Deplasarea unei delegaţii a Comisiei în Republica Irlanda l-a constituit
următorul punct al ordinii de zi.
Având în vedere contextul actual a problemelor cu care se confruntă
comunitatea de români din Irlanda, precum şi punerea în discuţie a statutului lor
de cetăţeni europeni, se impune organizarea unei vizite de lucru în Republica
Irlanda. Astfel, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării, consideră utilă efectuarea unei vizite de lucru în Republica Irlanda,
în ultima perioadă a lunii februarie 2016. Pe agenda delegaţiei se vor afla o serie
de întrevederi cu reprezentanţi ai Comisiei pentru educaţie şi protecţie socială, cu
reprezentanţi ai Ministerului Protecţiei Sociale şi ai Ministerului Justiţiei şi Egalităţii.
Alte întrevederi aflate pe agenda delegaţiei parlamentare vizează întâlniri cu
reprezentanţi ai grupului de prietenie româno-irlandez, cu reprezentanţi ai
Ambasadei şi Consulatului României în Republica Irlanda, precum şi întrevederi cu

reprezentanţi ai mass-media din diaspora şi membri ai comunităţilor de români din
Irlanda.
Din delegaţie urmează să facă parte următorii deputaţi: Mircea Lubanovici conducătorul delegaţiei şi preşedinte al Comisiei, Ovidiu Cristian Iane, Ovidiu
Raeţchi şi Elena Uioreanu – membri.
În vederea întăririi şi intensificării legăturilor dintre comunităţile de români
din străinătate şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării,
membrii Comisiei au hotărât invitarea domnilor Dan Stoenescu - ministru delegat
pentru relaţiile cu românii de pretutindeni şi Nicolae Brînzea - director general
adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni la
următoarea şedinţă a Comisiei.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a
acordat şi acordă o atenţie deosebită petiţiilor şi memoriilor.
Răspunsul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) la adresa prin care
Comisia

solicita

verificarea

aspectelor

semnalate

de

către

doamnele

Grokhochinskaya Anastsia, Guskova Natalia şi Samotoy Mayya cu privire la
redobândirea cetăţeniei române, ce a constituit următorul punct al ordinii de zi,
informează

asupra

faptului

că

dosarele

petentelor

sunt

în

curs

de

soluţionare.
În privinţa doamnelor Shishova Nadezhda, Khomenko Inna şi a
domnilor Kapatsinskiy Artem, Shishov Igor şi Dovyhenko Volodymyr
ordinele au fost comunicate petenţilor în vederea depunerii jurământului de
credinţă.
Şedinţa Comisiei a continuat cu petiţia înaintată Comisiei pentru comunităţile
de români din afara graniţelor ţării de către doamna Cobelea Ana, prin care sunt
aduse în atenţie abuzurile la care este supusă atât doamna Cobelea cât şi familia
sa, precum şi comportamentul discriminator adoptat de funcţionari publici din
Suceava.
Având în vedere că solicitările semnalate de petentă nu se încadrează în
sfera de competenţă a Comisiei, s-a hotărât trimiterea petiţiei la Comisia pentru
cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua
monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de
resort.

Joi, 04 februarie 2016
Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

