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Domnule Ministru, 

   

 Conflictul din Ucraina a demonstrat lumii întregi cât de deschiși și de 

binevoitori sunt românii în ceea ce privește ajutorul acordat poporului ucrainean. Încă 

din primele zile ale acestui război, românii s-au mobilizat la principalele puncte de 

trecere a frontierei, unde au adus: alimente, apă, haine, pături, pentru toți cei care 

fugeau din Ucraina. Mulți dintre ucrainieni au găsit în România un refugiu temporar, 

până când rudele sau pritenii i-au preluat și au început să plece către alte țări membre 

ale Uniunii Europene.  

Însă, o parte dintre aceștia au dorit să ceară azil pe teritoriul României sau să rămână 

până când războiul se va sfarși. Dintre cei care vin din Ucraina, majoritatea sunt mame 

cu copii, care sunt obligate să fugă singure din țara vecină pentru că bărbații au rămas să 

lupte. Deși ne va fi foarte greu să alinăm durerea din sufletele acestor oameni, cred că ar 

fi bine să le oferim tot suportul nostru financiar și moral, astfel încât să se simtă ca 

acasă în țara noastră.  
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Din aceste motive, cred că este foarte important să le putem oferi, în special copiilor, 

șansa unei educații la noi în țară, pe perioada războiului. Putem pune la dispoziția 

acestora, alături de Ambasada Ucrainei la București, un sistem de învățământ dedicat 

copiilor ucrainieni, care din cauza evenimentelor tragice nu mai au șansa unui 

învățământ decent la ei în țară. În același timp, cred că putem oferi, începând cu 1 

octombrie 2022, studenților din Ucraina posibilitatea de a se înscrie în cadrul sistemului 

universitar românesc pentru a-și continua studiile și astfel să poată obține specializarea 

la care au visat. Nu știu dacă aceste lucruri le vor alina suferințele, dar cred că un gest 

atât de mic ar putea să readucă în sufletele lor speranța unui nou început.  

  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați dacă putem să 

integrăm în învățământul românesc preuniversitar, pe toți copii care vin din Ucraina și 

rămân alături de familile lor în țara noastră? Și în același context, putem oferi 

stundețiilor din Ucraina posibilitatea să se înscrie gratuit în sistemul universitar 

românesc? 

Solicit răspuns scris.  

 

 

Vă mulţumesc! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 

 

 

 




