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Domnule Ministru, 

   

 Tensiunea crescută de la granița de est a României, ne-a pus într-o situație 

dificilă încă de la începutul acestui an. Comasarea a tot mai multe trupe rusești la 

granițele Ucrainei, ne-a facut pe noi, dar și pe celelalte țări membre NATO, să 

înțelegem faptul că: este necesar să avem un dialog diplomatic extins cu Federația Rusă, 

astfel încât să putem menține pacea în Europa de Est.  

Însă, problema cea mai mare a țării noastre, în cazul unui conflict militar, se 

datorează unui număr mare de refugiați, de origine română, care ar putea să vină din 

regiunea Cernăuți. În această zona este concentrată cea mai mare minoritate de români 

de pe teritoriul Ucrainei, iar mulți dintre aceștia vor prefera să traverseze prin punctul 

de graniță Siret, județul Suceava, pentru a ajunge în România.  

În aceste condiții, trebuie să ne pregătim, ca să putem oferi românilor proveniți din 

Ucraina, dar și ucrainienilor: o masă caldă și un loc de cazare, până la momentul în care 

situația militară din țara vecină se va stabiliza. De asemenea, este vital să avem pregătit 

un pachet de măsuri economice prin intermediul cărora vom încerca să-i integrăm pe 

aceștia, oferindu-le: o casă, un venit garantat până la găsirea primului loc de muncă, dar 

și oportunități de angajare pe piața muncii de la noi. Nu putem rămâne nepăsători la 

dramele acestor familii și să ne prefacem că ne pasă de ei, dar în realitate să nu facem 
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nimic. Este important să ne pregătim din timp, pentru un eventual conflict militar la 

granițele României și să nu uităm de românii din Ucraina, care din cauza unor decizii 

politice nu au reușit să mai facă parte din România.  

  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați stadiul în care se află 

centrele de primire refugiați din județul Suceava? Și în același context, vă rog să-mi 

precizați care sunt măsurile economice și sociale, pe care le aveți în vedere, pentru 

refugiații care vor veni din Ucraina? 

Solicit răspuns scris.  

 

Vă mulţumesc! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 

 

 

 




