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

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 septembrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 28 şi 29 septembrie 2016

La lucrările comisiei din zilele de 27 şi 28 septembrie 2016 au participat
13 deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR)
– vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (Neafiliat) –
secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea
(PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (UNPR), Niculina Mocioi (PNL),
Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat),
Adrian Mocanu (UNPR) şi Elena - Ramona Reuer (PNL).

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, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe au participat în calitate de
invitaţi domnii Alexandru Victor Micula – secretar de stat pentru analiză politică
şi relaţia cu parlamentul, Bogdan Stănescu – Director General, Direcţia
Consulară şi Eugen Dobreanu- consilier diplomatic.

Marţi, 27 septembrie 2016 şi Miercuri, 28 septembrie 2016

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 27 şi 28 septembrie 2016, fiind condusă de domnul
deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a
continuat cu dezbateri asupra Propunerii legislative privind completarea art.30 din
Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate (Plx342/2016). Iniţiator: deputatul Mihai Deaconu (neafiliat), Comisia
fiind sesizată în avizare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.301
alin.(3) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unei
noi litere, lit.b1) potrivit căreia, organele poliţiei de frontieră să permită ieşirea din
România a minorilor însoţiţi în cazul în care însoţitorul adult face dovada că
minorul are dublă cetăţenie, iar deplasarea se realizează între statele al căror
cetăţean este minorul, fără să mai fie necesară declaraţia celuilalt părinte sau
declaraţiile ambilor părinţi.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de

vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, hotărând ca
dezbaterile să continue în şedinţa următoare.
Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea cu privire la
propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx338/2016). Iniţiatori:
membrii ai grupului PSD, UNPR şi Minorităţi, Comisia fiind sesizată în avizare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al
art.30 şi introducerea alin.(11) la art. 30 din Legea nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive, urmând ca
dezbaterile în vederea avizării să continue în cadrul şedinţei următoare.
Şedinţa Comisiei a continuat cu discuţii vizând situaţia minorilor petentei
Camelia Smicală Jalaskoski ce au fost preluaţi de către Serviciile de Protecţia
Copilului din Finlanda, contrar hotărârii judecătoreşti dispuse în urma divorţului
prin care minorii au fost încredinţaţi mamei.
Prezentarea

cazului

Smicală

Jalaskoski

de

către

membrii

Comisiei

reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe a evidenţiat drama pe care o
trăieşte Camelia Jalaskoski şi copiii săi, posibile erori în investigarea cazului și lipsa
unei anchete sociale în care să fie luată în considerare mărturia vecinilor și a
prietenilor apropiaţi ai familiei.
În

cadrul

discuţiilor,

reprezentanţii

Ministerului

Afacerilor

Externe

au

informat membrii Comisiei asupra stadiului şi demersurilor întreprinse cu privire la
cazul mai sus menţionat şi a fost subliniată legătura strânsă avută cu
reprezentanţii Ambasadei României în Finlanda, dar și cu alte autorităţi ale statului
român ce au competenţă în domeniu.
Având în vedere cele relatate, membrii Comisiei au informat reprezentanţii
Ministerului Afacerilor Externe despre intenţia de a efectua o vizită de lucru în
Finlanda în vederea clarificării şi soluţionării acestui caz în interesul minorilor,
luând în considerare obiectivul Comisiei de a sprijini și proteja cetăţenii români.
Cazul

Smicală

Jalaskoski

a

fost

prezentat

de

membrii

Comisiei

şi

reprezentanţilor Ambasadei Finlandei la Bucureşti și, după cum a mai menţionat
deputatul Ovidiu Iane, acest caz va fi prezentat Comisiei Europene şi Consiliului
Europei. De asemenea, s-a adus la cunoștinţă reprezentanţilor Ambasadei

Finlandei la Bucureşti intenţia membrilor Comisiei de a organizarea o vizită de
lucru în Finlanda, în cadrul căreia vor fi stabilite şi întâlniri cu colegii din
Parlamentul Finlandez.
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 compenţă în acest caz. De
asemenea, a fost subliniat rolul important acordat confidenţialităţii, 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. Totodată, ambasadorul Republicii Finlanda la Bucureşti a
menţionat că Republica Finlanda, ca stat de drept, acordă o importanţă deosebită
egalităţii, care reprezintă unul dintre pilonii societăţii. Excelenţa Sa, doamna
ambasador Päivi Pohjanheimo a subliniat faptul că prin Constituţie, statul finlandez
asigură egalitatea persoanelor indiferent de limbă, naţionalitate, religie, Finlanda
respectând obligaţiile internaţionale.
În intervenţia sa, deputatul Ninel Peia a menţionat că nu trebuie ignorat
faptul că pot exista erori judiciare și încălcări ale drepturilor omului chiar și la
nivelul şi în cadrul democraţiilor consolidate, motiv pentru care este esenţial să nu
existe suspiciuni asupra posibilităţii unor erori umane, abuz sau exces de zel în
soluţionarea cazului. În opinia deputatului Peia este necesar ca Parlamentul
Finlandez să creeze o Comisie de anchetă pentru a determina dacă Autoritatea de
Protecţie a Copilului din Finlanda a respectat drepturile copilului.
De asemenea, deputatul Ovidiu Iane a menţionat că Parlamentul, chiar dacă
nu poate investiga acest caz, poate investiga încălcarea drepturilor omului și
derapajele de la democraţie. Deputatul Ovidiu Iane a menţionat că în cazul
Smicală Jalaskoski se poate vorbi de discriminare atâta timp cât Camelia Smicală
Jalaskoski nu a avut parte de avocat din oficiu, iar la solicitările acesteia nu au fost
refăcute anchetele.
Îngrijorarea referitoare la situaţie gravă în care se află Camelia Smicală
Jalaskoski și copiii săi minori, precum și asupra modului în care a fost analizat
cazul Smicală Jalaskoski a fost exprimată și de către deputatul Aurelian Mihai.
Deputatul de diaspora a apreciat condiţiile de viaţă de care se bucură cetăţenii
români din Finlanda, dar dincolo de buna integrare și de suportul oferit acestora, a
atras atenţia asupra faptului că până în prezent, la solicitările înaintate,

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din România
nu a primit niciun răspuns de la Autoritatea pentru Protecţia Copilului din Finlanda.
În

încheierea

discuţiilor,

Excelenţa

Sa,

doamna

Päivi

Pohjanheimo,

ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti, a menţionat că va ţine cont de
menţiunile exprimate în cadrul întrevederii, urmând a transmite instituţiilor
competente informaţiile prezentate de membrii Comisiei în vederea facilitării
comunicării cu acestea.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua
monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de
resort.

Joi, 29 septembrie 2016
Studiu individual.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea Dolha

