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Domnule Ministru, 

  Săptămâna trecută punctele de frontieră care fac legătura între România și 

Ucraina au fost blocate pentru o perioadă îndelungată de timp. Multe tiruri, care 

transportau marfă din Ucraina, în special grâu pentru țările din Africa, au fost oprite 

pentru că sistemele de verificare din vămile de la noi nu au funcționat.  

În vama Porumba din Ucraina, coloana de tiruri se întindea pe o lungime de 21 de 

kilometri, în timp ce, în V                                   ama Siret oamenii au fost nevoiți să 

aștepte între 4 și 14 zile ca să intre în țară. Aceleași probleme au fost semnalate și în 

vama Albița, care face legătura între România și Republica Moldova, acolo un șofer de 

tir a murit în timp ce aștepta să intre la controlul vamal.  

Aceste incidente nu sunt normale, având în vedere că România dorește încă de la 

aderarea la UE, să devină membră a spațiului Schengen. De asemenea, la nivel global se 

discută de o posibilă criză alimentară, iar blocarea tirurilor care vin din Ucraina și 

Republica Moldova, pentru o perioadă lungă de timp, ar putea să agraveze  această 

criză. Mai mult de cât atât, porturile de la Marea Neagră sunt blocate și ele, cu nave care 

din cauza blocadei ruse asupra portului Odesa sunt obligate să vină în România pentru a 

transporta mărfurile care provin din cele două țări.  
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Decesul unei persoane, dar și faptul că din ce în ce mai mulți oameni sunt obligați să 

aștepte cel puțin 4 zile, în condiții dificile, ar trebui să oblige autoritățiile centrale să 

acționeze mult mai eficient. Înțeleg că acest trafic a fost dat peste cap de tirurile cu grâu 

care trebuie să sosească din Ucraina către portul Constanța, dar nu putem ține blocați 

atâția oameni pentru că avem probleme cu sistemele de verificare. Nu este primul caz, 

când o vamă din România este blocată din cauza aparaturii nefuncționale sau a lipsei de 

culoare speciale, care să faciliteze deblocarea vămilor.  

Este important, dacă dorim să fim țară membră Schengen să putem rezolva cât mai 

repede aceste probleme și să oferim în același timp ajutor tuturor șoferilor care sunt 

blocați în cozile de la intrarea în țară. Nu putem să rămânem nepăsători la aceste 

probleme, avand în vedere că ele pot afecta în mod direct fluxul de mărfuri la nivel 

global. Trebuie să găsim soluții, la timp, pentru ca tragedia de săptămâna trecută din 

vama Albița să nu se mai repete.  

  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în 

vedere pentru deblocarea vămilor care fac legătura între România și Ucraina sau 

Republica Moldova? Și în același context, ce proiecte aveți în vedere pentru a extinde 

punctele de trecere a frontierei din aceste zone, astfel încât aceste cozi să nu se mai 

formeze? 

 Solicit răspuns scris.  

 

   

Vă mulţumesc! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 
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