
 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat 

 
ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Bogdan AURESCU, Ministrul Afacerilor Externe 

De către: Claudia GILIA, deputat PSD – Circumscripția electorală nr. 16 – 
Dâmbovița 

Obiectul întrebării: Sprijinul acordat de Ministerul Afacerilor externe 
cetățenilor români aflați la muncă în Germania 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Ca membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării sunt profund îngrijorată de modul în care statul român se raportează la proprii 
cetăţeni pe care îi tratează, de la nivel instituţional, ca pe o forţă ieftină de muncă, de 
exportat către statele europene bogate.  

Pasivitatea sau lipsa de reacție din partea statului român față de cetăţenii săi 
care sunt tratați ca sclavi, numai buni de exploatat pe câmpurile Germaniei, în plină 
pandemie, este inacceptabilă. 

Consider că statul român nu le-a asigurat românilor informaţiile de care ar fi 
avut nevoie pentru a ştii exact ce îi aşteaptă la plecarea din ţară şi, mai ales a permis, 
tacit, exploatarea muncii acestora, iar atunci când aceștia s-au aflat în situații dificile 
au fost foarte puțin sprijiniți.  

Având în vedere multitudinea cazurilor expuse în mass-media1, dar și pe 
rețelele de social-media, în care sunt reliefate condițiile improprii din fermele de 
sparanghel sau abatoarele din Germania în care cetățenii români lucrează și locuiesc,  
ori cu privire la tratamentul inuman pe care îl primesc din partea patronilor 
respectivelor ferme/abatoare atunci când aceștia solicită să le fie respectate drepturile 
și libertățile, precum și clauzele contractuale, vă rog să aveți disponibilitatea de a-mi 
răspunde la următoarele chestiuni:   

 
1. Câte persoane au beneficiat de asistență diplomatică pe perioada 

acestei pandemii? 
 

2. Câte cereri de sprijin au fost formulate de cetăţenii românii aflați la 
muncă în Germania în această perioadă? 

                                                            
1 Cu titlu de exemplu: 
‐ https://www.capital.ro/apel-disperat-din-germania-muncitorii-plecati-la-cules-sparanghel-se-tem-ca-vor-muri-
pe-capete.html; 
‐ https://www.dw.com/ro/video-sezonieri-rom%C3%A2ni-abandona%C8%9Bi-pe-strad%C4%83-%C3%AEn-
germania/a-53236403 
‐ https://www.antena3.ro/externe/300-de-muncitori-in-carantina-medicala-in-germania-568352.html 
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3. În câte cazuri ambasada sau consulatele României din Germania s-au 
sesizat din oficiu? 

 

4. Ce demersuri concrete s-au făcut de către reprezentanții diplomatici ai 
statului român pentru a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în Germania? 

 

5. Ce măsuri aveți în vedere pentru a îmbunătăți relația dintre MAE și 
cetățenii români aflați în străinătate, mai ales pe perioadele de crize sanitare sau 
de altă natură? 

 

Solicit formularea răspunsului în scris, în termenele prevăzute de 
Constituție și de regulamentele celor două Camere. 

 
 
 

Vă mulțumesc!  
 
 

Cu stimă, 
Claudia GILIA, Deputat PSD 




