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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 aprilie 2017 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

11, 12 şi 13 aprilie 2017 

  

 

    La lucrările comisiei din ziua de 11 aprilie 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).  

 

 Au absentat:  

Tudor Rareş Pop (USR) – secretar. 
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Marţi, 11 aprilie  2017  

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 aprilie 2017, fiind condusă de 

către domnul deputat Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei. 

         În urma supunerii la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a 

continuat cu stabilirea tematicii privind deplasarea unei delegaţii a 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

Republica Finlanda.  

Având în vedere refuzul autorităţilor finlandeze de a coopera, 

nefiind lămurite anumite aspecte ce ţin de această problemă, precum 

şi faptul că situaţia cazului doamnei Camelia Smicală rămâne 

complicată, membrii Comisiei au hotărât să întreprindă o vizită de 

lucru în Republica Finlanda în ultima perioadă a lunii aprilie sau în 

prima decadă a lunii mai. 

 Pe baza discuţiilor purtate cu preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, respectiv, cu doamna 

Gabriela Coman şi cu doamna Andreea Păstârnac, Ministrul pentru 

Românii de Pretutindeni, membrii Comisiei au propus ca în cadrul 

vizitei de lucru, să fie aduse în atenţia autorităţilor finlandeze de resort 

interesul superior al copilului, lipsa de motivare a deciziei Protecţiei 

Copilului de a despărţi copiii și a-i lua de lângă mamă, refuzul 

autorităţilor de a încredinţa copiii familiei extinse, precum şi condiţiile 

de izolare în care sunt ţinuţi copiii. 

 Refuzul autorităţilor de a lua în considerare probele prezentate 

de către doamna Camelia Smicală și de a-i audia și pe copii în cadrul 

procesului, precum şi lipsa unei motivări pentru luarea copiilor în 

plasament și agresiunea asupra acestora în acel moment ar fi alte 

subiecte care ar trebui aduse în atenţie de către delegaţia 

parlamentară în cadrul acestei vizite de lucru. 

 După cum a fost menţionat în cadrul dezbaterilor, delegaţia 

parlamentară va avea în vedere şi faptul că cei doi copii ai doamnei 

Camelia Smicală au şi cetăţenie română, iar drepturile lor trebuie 

respectate. 



 

 Neregulile privind drepturile copiilor de a avea un avocat şi 

dreptul doamnei Camelia Smicală de a avea un translator în timpul 

procesului, precum şi condiţiile de izolare în care sunt ţinuţi copiii – 

chiar și rudelor apropiate din România și consulului român la Helsinki 

fiindu-le interzis să-i contacteze măcar telefonic, au fost alte subiecte 

aduse în discuţie. 

 Faţă de cele relatate, membrii Comisiei au propus vizitarea 

copiilor, stabilirea unor întrevederi cu reprezentanţi ai Ministerului de 

Justiţie şi Avocatul poporului din Parlamentul Finlandei, precum şi 

întrevederi cu Managerul Municipal din Tampere şi reprezentantul 

Serviciului Social. 

 Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Constantin 

Codreanu (PMP)–preşedinte şi conducătorul delegaţiei, Matei Adrian 

Dobrovie (USR)–vicepreşedinte, Radu-Adrian Pau (PSD)  şi  doamna 

deputat Angelica Fădor (PNL) – membri. 

 

 

Miercuri, 12 aprilie 2017 şi Joi, 13 aprilie 2017. 

 

Studiu individual. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

                                    SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 

 

 

 

     Expert parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 


