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17 aprilie 2020 

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, Ministerul Afacerilor Externe vă transmite 

următoarele: 

Ministerul Afacerilor Externe precizează că situația semnalată este gestionată de către Ambasada 

României la Copenhaga încă din anul 2014, reprezentanții misiunii diplomatice fiind în legătură atât 

cu părintele minorului și reprezentantul legal al mamei, cât și cu autoritatea daneză de protecție a 

copilului.  

Încă de la semnalarea cazului, misiunea diplomatică a asigurat asistență consulară persoanei în 

cauză, precum și prestarea unor servicii consulare, respectiv obținerea actelor de stare civilă și de 

identitate atât pentru mamă, cât și pentru minor.  

De asemenea, MAE precizează că reprezentanții ambasadei au intervenit, în repetate rânduri, pe 

lângă autoritățile locale de protecție a copilului, Ministerul Afacerilor Externe și alte autorități 

centrale daneze cu competențe în domeniu. Printre demersurile de asistență ale misiunii se înscriu și 

multiple întâlniri cu autoritățile responsabile de aplicarea prevederilor Convenției de la Haga din 

1996, privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la 

răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor.  

În cadrul dialogului cu partea română, autoritățile daneze au menționat cadrul juridic și normele de 

aplicare în materie de minori din Danemarca, insistând să fie aplicate prevederile Convenției de la 

Haga din 1996, privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu 

privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor. În acest context, autoritățile 

daneze și-au manifestat disponibilitatea de a coopera cu partea română, însă au insistat ca 

demersurile să se desfășoare exclusiv prin intermediul instituțiilor abilitate româno-daneze, fără 

intervenția misiunii diplomatice. Astfel, întreaga corespondență a fost purtată între Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din România și autoritățile daneze 

competente. 

Totodată, MAE precizează că Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

din România a înaintat, încă din anul 2015, o solicitare de repatriere și de restabilire a domiciliului 

minorului la familia extinsă din România, însă această cerere a fost respinsă la sfârșitul lunii 

februarie 2020 de autoritățile daneze. 

MAE, prin intermediul Ambasadei României la Copenhaga, continuă dialogul cu partea daneză, 

pentru a veni în sprijinul cetățeanului român, în limitele impuse de competențele instituționale 

reglementate prin normele de drept intern și internațional. 


