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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 Octombrie 2016 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 19 şi 20 Octombrie 2016 

 

      La lucrările comisiei din zilele de 18 şi 19 octombrie 2016 au participat                  

13 deputaţi din totalul de 17 membri: 

 

Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc (PSD)  – 

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – vicepreşedinte,Mircea Dolha 

(PNL) – vicepreşedinte, Sorin Teju (Neafiliat) – secretar, Mircea-Titus Dobre 

(PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai 

(ALDE), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Elena - Ramona Reuer 

(PNL) şi Eugen Tomac (UNPR).  

 

      Au absentat: 

Mihai Deaconu (PNL) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu (Neafiliat), 

Adrian Mocanu (UNPR) şi Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL).  
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Invitat: doamna Mihaela Camelia Jalaskoski 

 

Marţi, 18 Octombrie 2016 şi Miercuri 19 Octombrie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în zilele de 18 şi 19 octombrie 2016, fiind condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedinte al Comisiei.  

După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei 

a continuat cu informarea membrilor Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării cu privire la deplasarea unei delegaţii în Regatul Unit 

al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în perioada 24 – 26 octombrie a.c. 

Deplasarea delegaţiei parlamentare are loc în contextul actual al problemelor 

cu care se confruntă comunitatea de români. 

   Din delegaţie fac parte următorii deputaţi: Mircea Lubanovici - preşedinte 

al Comisiei, Mircea Dolha – vicepreşedinte al Comisiei şi Aurelian Mihai – 

membru. 

      Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

continuat cu discuţii vizând situaţia minorilor petentei Mihaela Camelia 

Jalaskoski, cu dublă cetăţenie, română şi finlandeză, care, în urma divorţului, 

au fost preluaţi de către protecţia copilului din Finlanda, contrar hotărârilor 

judecătoreşti prin care aceştia au fost încredinţaţi mamei.  

      În cadrul şedinţei, doamna Camelia Jalaskoski a evidenţiat drama pe care 

o trăieşte împreună cu copiii săi încă din anul 2007, posibilele erori în 

investigarea cazului, precum și lipsa unei anchete sociale în care să fie luată în 

considerare mărturia vecinilor și a prietenilor apropiaţi ai familiei. 

     Situaţia prezentată de doamna Mihaela Camelia Jalaskoski a scos în 

evidenţă încălcări ale drepturilor omului, precum şi existenţa unor suspiciuni 

privind posibile erori umane. 

      De asemenea, doamna Camelia Jalaskoski a informat membrii Comisiei 

asupra demersurilor pe care le-a întreprins în toată această perioadă în 

vederea obţinerii custodiei totale a copiilor. 



      Având în vedere situaţia dramatică prin care trece doamna Mihaela 

Camelia Jalaskoski şi urmare a întrevederilor avute în cursul lunii septembrie 

a.c. cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi cu Excelenţa Sa, 

doamna Päivi Pohjanheimo, ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti, 

membrii Comisiei au hotărât efectuarea unei vizite de lucru în Finlanda, în 

prima parte a lunii noiembrie a.c,  

       Pe următorul punct al ordinii de zi s-au aflat discuţii pe marginea 

subiectelor de actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. Au fost aduse în atenţie proiectul de eliminare a taxelor 

consulare și pentru cetăţenie care a fost votat în Senatul României, iniţiativa 

de coagulare a organizaţiilor românilor din Serbia, simplificarea procedurile de 

finanţare a proiectelor prin înfiinţarea unui registru al organizaţiilor partenere, 

precum şi propunerea doamnei Maria Ligor, ministru delegat pentru relaţiile cu 

românii de pretutindeni, pentru introducerea în Germania a studiului limbii 

române de către elevii de origine română. De asemenea, s-au făcut referiri la 

campania pentru informarea românilor din Andalucia privind Asigurarea de 

protecţie familiară/Repatriere. 

La finalul şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a anunţat că în 

perioada 24-26 octombrie a.c., perioadă în care va efectua o vizită de lucru în 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, domnul deputat Gabriel 

Valentin Boboc – vicepreşedinte al Comisiei, va prelua atribuţiile preşedintelui. 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort. 

 
 

Joi, 20 Octombrie 2016 

 
Studiu individual. 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 Mircea Lubanovici 


