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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 ianuarie 2017 

 

  

    La lucrările comisiei din ziua de 25 ianuarie 2017 au participat                 

9 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

       Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR)  

– vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop 

(USR) – secretar, Sebastian Valentin  Nicolae Radu (PSD) – secretar, Costel 

Lupaşcu (PSD), Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL) şi Vasile Alin Văcaru (PSD).  

 

Au absentat: 

       Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Doru Petrişor Coliu (PMP), 

Angelica Fădor (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL). 
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Au participat în calitate de invitaţi domnul Ovidiu –Cristian Iane, secretar 

de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de pretutindeni, din partea    

Ministerului Afacerilor Interne au participat domnii Dan Mihai Chirica – 

secretar de stat şi Dumitru Florin Baba – director, Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), iar din partea 

Direcţiei Generală Paşapoarte a participat doamna Corina Moraru – chestor 

de poliţie  – director general.   

 

 

 

 

Miercuri, 25 ianuarie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 25 ianuarie 2017, fiind condusă de domnul 

deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei. 

         După supunerea la vot a ordinii de zi, membrii  Comisiei au hotărât ca 

punctul 1 să devină punctul 2.  

 În deschiderea şedinţei, domnul deputat Constantin Codreanu, 

preşedinte al Comisiei, a adus în atenţie lacunele procedurale care aduc 

cetăţenii români din Republica Moldova în situaţia dificilă de a le fi refuzată 

cetăţenia deși au acte românești. 

         În deschiderea dezbaterii, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

făcut o scurtă prezentare a situaţiei, menţionând că există cazuri în care, 

minori fiind, şi-au obţinut certificatul de naştere şi paşaportul în baza actelor 

româneşti ale părinţilor, iar actualmente se află în situaţia de a nu le mai fi 

recunoscută cetăţenia română. 

Conform practicii legale valabile până în luna februarie 2015, cetăţenia 

română era recunoscută automat în cazul minorilor ai căror părinţi (sau unul 

dintre aceştia) au redobândit cetăţenia română, fără a fi nevoie de o cerere 

separată pentru copii. De asemenea, persoanele cu vârsta de peste 18 ani  

 

 

 



 

aveau dreptul să solicite recunoaşterea cetăţeniei române în baza faptului că 

erau minori, atunci când unul dintre părinţi a obţinut cetăţenia română. 

      Conform procedurii actuale, minorii nu obţin automat cetăţenia, 

înscrierea acestora în certificatul de cetăţenie al părinţilor fiind obligatorie. 

Prin urmare, tuturor copiilor minori care şi-au perfectat certificatul de 

naştere, paşaportul şi/sau cartea de identitate în baza vechii proceduri şi 

care solicită în prezent, după expirare, reînnoirea actelor, le este refuzat 

acest drept, întrucât nu pot prezenta certificatul de cetăţenie.  

      Cu alte cuvinte, mii de cetăţeni români şi-au pierdut cetăţenia, deşi au 

acte emise de autorităţile române, respectiv certificat de naştere şi paşaport, 

care dovedesc contrariul. 

     Astfel, pentru a se conforma noii proceduri, cetăţenii ar trebui să solicite 

redobândirea cetăţeniei române. Însă nici acest demers nu îl pot face, 

întrucât au deja un cod numeric personal românesc înscris în certificatul de 

naştere. Prin urmare, ar trebui să renunţe la acesta în instanţă pentru a 

putea depune o nouă solicitare în acest sens.  

     În lipsa unor reglementări care să o corecteze, această situaţie în care se 

află mii de cetăţeni români va continua să se agraveze, odată cu expirarea 

actelor aflate încă în termenul de valabilitate. 

     Conform celor precizate de doamna Corina Moraru, director general al 

Direcţiei Paşapoarte, situaţia se află în atenţia Autorităţii Naţionale pentru 

Cetăţenie şi a Ministerului de Interne. De altfel, în luna mai a anului trecut, a 

avut loc o întâlnire a reprezentanţilor ANC şi ai Ministerului de Justiţie (MJ) 

care au întocmit un proiect de modificare a Legii nr.21/1991, în completarea 

art.9, în vederea reglementării cazurilor de natura celor menţionate. De 

asemenea, doamna Corina Moraru a mai precizat că, proiectul se află la 

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi are în vedere o serie de modificări. 

      În acest context, membrii Comisiei au propus revizuirea legii şi venirea 

cu propuneri (crearea unei umbrele care să cuprindă astfel de cazuri), 

precum şi invitarea doamnei Iulia Mălina Ciobanu, preşedinta Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie, la următoarea şedinţă a Comisiei. 

 

 

 



 

         De asemenea, domnul secretar de stat Dan Mihai Chirica a precizat că 

va trimite în acest sens, un punct de vedere membrilor Comisiei în cel mai 

scurt timp posibil. 

         Şedinţa Comisiei a continuat cu prezentarea de către domnul Ovidiu 

Cristian Iane, fost deputat al Comisiei pentru comunităţie de români din afara 

graniţelor ţării şi actualmente secretar de stat în cadrul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, a cazului doamnei Camelia Smicală. 

         Conform celor precizate, cazul doamnei Camelia Smicală a intrat în 

atenţia Comisiei încă din luna iunie a anului trecut.  

 După cum a menţionat domnul secretar de stat Cristian Ovidiu Iane, 

este o similaritate foarte mare între ţările nordice, respectiv Norvegia, Suedia 

şi Finlanda, având în vedere faptul că a făcut parte din delegaţia 

parlamentară care a s-a ocupat de cazul Bodnariu. Monitorizarea realizată în 

mandatul trecut, a evidenţiat faptul că, Protecţia Socială este independentă 

în ţările nordice. Nu se subordonează nici uneia din autorităţi, fiind 

subordantă Primăriei.  

       Revenind la cazul doamnei Camelia Smicală-Jalaskoski, secretarul de 

stat Ovidiu Iane a precizat că doamna, de profesie medic de urgenţă, are 

dublă cetăţenie, română şi finlandeză. Din primul mariaj a rezultat un copil, 

iar din căsătoria cu cetăţeanul finlandez au rezultat doi copii, Maria si Mihai. 

       În timpul căsătoriei, doamna Camelia Smicală a fost abuzată fizic şi 

psihic de soţul ei, dovadă fiind actele aflate la dosar. 

       În urma divorţului, cei doi copii au fost preluaţi de către protecţia 

copilului din Finlanda, contrar hotărârilor judecătoreşti prin care aceştia au 

fost încredinţaţi mamei. Soţul a încercat să obţină o custodie comună şi, 

ulterior, a făcut reclamaţii nefundamentate la Protecţia Copilului din Finlanda 

şi ca atare, Protecţia Copilului a considerat necesar să ia copilul de la mama. 

       După cum a precizat domnul Ovidiu Cristian Iane, sub aspectul 

respectării protecţiei copilului nu se are în vedere statutul familiei şi 

drepturile părinteşti, în ţările nordice, copiii sunt ai statului. 

 

 

 

 



 

       Iniţial, copiii au fost trimişi acasă la domiciliul mamei, ulterior fiind luaţi 

fără motiv de acolo, după mutarea mamei într-o nouă localitate. 

Actualmente, copiii sunt despărţiţi, Mihai aflându-se într-un centru de 

plasament refuzând să vorbească finlandeza, vorbind numai limba română, 

iar Maria, aflându-se la un asistent maternal, copiii având dorinţa de suicid. 

De asemenea, nu s-au efectuat anchete sociale, nu a beneficiat de 

avocat din oficiu aşa cum prevede legea finlandeză, iar copiii nu au beneficiat 

de testarea psihologică. 

         Monitorizarea cazului doamnei Mihaela Camelia Jalaskoski (Smicală) 

evidenţiază drama pe care o trăieşte doamna Jalaskoski şi copiii săi, din 

cauza unor 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. 

După cum a precizat secretarul de stat Ovidiu Cristian Iane, Comisiei a 

accesat toate pârghiile de atac. S-a vorbit cu Excelenţa Sa, doamna Paivi 

Pohjanheimo, ambasador al Finlandei la Bucureşti, s-au făcut sesizări la 

Ministerul de Interne al Finlandei, Ministerul Justiţiei, la Comisiile de 

specialitate din Parlamentul Finlandei, precum şi la alte autorităţi de resort 

din Finlanda printre care şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, 

prin care s-a semnalat situaţia acestui caz. Camelia Smicală a sesizat, de 

asemenea, cazul său şi la CEDO.  

Secretarul de stat Ovidiu Cristian Iane a subliniat faptul că sunt multe 

astfel de cazuri, aici amintind cazuri din Italia care au fost soluţionate, 

repatrierile copiilor fiind mai uşor de realizat prin Protecţia Copilului din 

România. Ca soluţii, au fost menţionate semnalarea cazului la Ministerul 

Românilor de Pretutindeni, precum şi reiterarea cererii de a efectua o vizită 

de lucru în Finlanda. 

Faţă de cele prezentate, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât invitarea Excelenţei Sale doamna 

Paivi Pohjanheimo, ambasador al Finlandei la Bucureşti, la următoarea 

şedinţă a Comisiei.  

 

 

 



 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 

 

  Joi, 26 ianuarie şi Vineri, 27 ianuarie 2017 

 

 

  Studiu individual 
 
 
 

 
 
 

        PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

              SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Expert parlamentar, 
Mona-Valentina ALESANDRU 


