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PROCESUL-VERBAL 

        al lucrărilor Comisiei din ziua de 22 aprilie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în ziua de 22 aprilie 2020 

 

Miercuri, 22 aprilie 2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 11 deputaţi din totalul de 18 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie 

(PNL), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD),  Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL), Costel Lupașcu (PSD)  şi Alin-Vasile Văcaru (PRO EU)  

Au absentat: 

  Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – 

secretar,  Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), 

Mihăiță Vîrză (PSD)  şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe a participat doamna 

Daniela Grigore Gîtman – secretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor Interne a participat domnul 

Aurel Cătălin Giulescu – director în cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
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de Date, din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale a participat domnul Tudor Polak – secretar de 

stat, iar din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a participat domnul 

Alexandru Nazare – consilier. 

Miercuri, 22 aprilie 2020 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de           

22 aprilie 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție că au fost primite 

solicitări din partea unor cetățeni, a unor organizații non-guvernamentale, dar și din partea membrilor 

Comisiei, precum și în calitatea de deputați, unii dintre domniile lor reprezentând Diaspora în Parlament. 

 Totodată, domnia sa a precizat că există mai multe neclarități legate și de modul în care au fost 

evacuați cele câteva sute de persoane, necunoscând dacă nu au trecut de 1000 de persoane, cetățeni români, 

aflați cu titlul temporar pe teritoriul altor state sau lucrători sezonieri. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a mai precizat că Ministerul Afacerilor 

Externe (MAE) ar putea avea un răspuns în acest sens. 

De asemenea, domnia sa a adus la cunoștință faptul că au fost mai multe nemulțumiri legate de modul 

în care au fost organizate acele curse charter, informând în același timp că în presă au apărut acuzații 

adresate tuturor, nu doar la adresa reprezentanților MAE, legat de modul în care a fost organizat transportul 

cetățenilor români. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut referire la partea financiară pentru 

că, după cum a precizat domnia sa, mulți dintre cetățenii români au vorbit de faptul că li s-a solicitat o sumă 

de bani. 

Având în vedere cele aduse în atenție, domnia sa a dorit clarifice anumite aspecte și să cunoască 

foarte clar instituția care a organizat transportul acelor cetățeni români, pentru că, după cum a precizat 

domnia sa, a înțeles că nu MAE a organizat aceste evacuări ale cetățenilor români cu curse charter, aceste 

curse charter fiind  intermediate de ambasade și consulate. 

În acest sens, domnia sa a dorit să se înceapă cu acest aspect legat de evacuare. 

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că a observat că ultima evacuare a 

cetățenilor români a fost în data de 10 aprilie a.c, ultima anunțată cel puțin de MAE, și care s-a produs în 

Kuweit, iar din câte cunoaște, înainte de această evacuare, a fost evacuarea din data de 4 aprilie a.c.,  în 

Spania. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă la nivel de MAE 

există un plan pentru următoarea perioadă, și în același timp, ce informații pot să transmită membrii Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării cetățenilor în cazul în care li se solicită acest lucru. 
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Domnia sa a dorit să cunoască mai exact cum să procedeze în continuare, aducând în primul rând în 

atenție faptul că vorbește despre lucrătorii sezonieri care se află deja în statele respective, că vorbește 

inclusiv de binecunoscutele badante din Italia, care, unele dintre ele nu aveau contract de muncă, și care 

chiar erau în afara locuinței și ne mai având un loc de trai. 

Domnia sa a mai precizat că toate aceste întrebări, toate aceste neclarități au nevoie de răspunsuri pe 

care,  domniile lor, reprezentanții ministerelor invitate la ședința Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării să le ofere, dorind ca discuția să plece de aici. 

În acest context, domnul președinte a dat cuvântul doamnei Daniela Gâtnam, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe (MAE). 

Plecând de la numărul cetățenilor români repatriați de la începutul pandemiei, doamna secretar de stat 

Daniela Griogre Gîtman a precizat că acesta se ridică la 3450 de cetățeni români care au beneficiat de 

sprijinul MAE și a altor instituții precum Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Transporturilor, 

Informațiilor și Comunicațiilor (MTIC). 

Totodată, domnia sa a mai precizat că în funcție de evoluția pandemiei, de la debutul ei și până în 

prezent, au fost 4 mari forme de a ajuta la repatrierea cetățenilor români. 

De asemenea, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a insistat pe cuvântul repatriere pentru 

că cuvântul repatriere, după cum a precizat domnia sa, practic în aceasta a constat principala activitate a 

oficiilor consulare, a ambasadelor, a misiunilor diplomatice și chiar a consulatelor onorifice pe care MAE le 

are în spațiu. 

Domnia sa a mai precizat că în prima etapă, din Italia, au fost repatriați 17 cetățeni români într-o 

cooperare MAE-MAN (Ministerul Apărării Naționale), fiind vorba de 17 cetățeni români surprinși de măsura 

MAE de a suspenda toate zborurile din spațiul Schengen, acestea fiind cazuri absolut dificile, copii aflați la 

tratament și care trebuiau să se întoarcă acasă, studenți și muncitori sezonieri care se aflau în condiții 

deosebit de dificile deoarece contractul lor de muncă expirase la data respectivă. 

Acești 17 cetățeni români, după cum a precizat domnia sa, ajutați de MAE, în colaborare cu MAN          

s-au întors cu 2 avioane  Spartan pe costurile MAE, ulterior fiind puse la dispoziție curse speciale organizate 

în regim absolut special de MAI, MAE și MTIC. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a precizat că aici, activitatea 

ambasadelor și oficiilor consulare a fost în funcție de apelurile primite, fie la telefoane, fie la call-center-ul 

pe care MAE le-a extins (având câți mai mulți operatori la fiecare dintre statele care deveneau roșii, apeluri 

telefonice, mail-uri și call-center), ambasadele înregistrând numărul cetățenilor români care solicitau 

repatrierea și care spuneau că sunt în situații dificile. 

În funcție de numărul lor, domnia sa a mai precizat că MAE, împreună cu MTIC au încercat și au 

reușit să atragă operatori aerieni care să facă acele curse în regim special. 
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Totodată, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a dorit să menționeze faptul că aceste 

curse au fost organizate de către companiile românești, MAE neavând absolut nicio legătură cu 

intermedierea costurilor biletelor respective. 

 Practic, după cum a precizat domnia sa, în momentul în care se constituia numărul cetățenilor români 

și trierea acestora de către ambasadele și oficiile consulare în funcție de anumite criterii (urgențe medicale, 

lucrători care erau în condiții dificile, studenți și practic oameni care stăteau pe străzi), listele respective erau 

date către companiile aeriene care începeau legătura cu cetățenii români pentru suportarea costurilor. 

 Doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a precizat că a văzut în presă diverse articolele, în 

acest context aducând în atenție unele dintre articole de presă în care se spunea că, consulii români au 

intermediat achiziționarea biletelor sau în care se spunea că biletele avion difereau ca preț. 

 Cu privire la costurile ridicate ale biletelor de avion, domnia sa a precizat că trebuie ținut cont că 

aceste aeronave zburau goale la dus -fiind curse speciale și în regim de restricționare a călătorilor care era 

impus de statul gazdă-, și atunci nu făceau decât  repatrierea, și normal că atunci prețul biletelor de avion era 

mai mare decât un bilet de avion la tarif normal. 

 Totodată, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a mai precizat că, MAE nu a avut nicio 

legătură cu aceste prețuri, achiziționarea biletelor făcându-se electronic, existând un  dialog direct  - 

cetățeanul român și companiile aeriene care au efectuat aceste zboruri-. 

 În acest context, domnia sa a dat ca exemplu situația în care într-o seară prețul era spre exemplu de 

300 de euro și a doua zi era de 280 de euro, putând să presupună că în seara respectivă, cursa probabil nu era 

plină ca și număr de clienți, iar ulterior, a doua zi,  toate locurile au fost ocupate și atunci banii au fost 

redistribuiți, fiind normal și firesc. 

O  altă posibilitate adusă în atenție de către doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a fost cea 

a zborurilor organizate special de către MAE, în care rolul MAE și a MTIC a fost, după cum a precizat 

domnia sa, să ia legătura cu operatorii aerieni și să pună la dispoziție listele de cetățeni români care au 

solicitat asistență consulară în vederea repatrierii. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că la începutul crizei, atunci când nu au fost instituite restricții 

de călătorie, când nu au fost suspendate zborurile, oficiile consulare ale MAE și misiunile diplomatice au 

ajutat în sfătuirea și îndrumarea cetățenilor români mai ales din spațiile extraeuropene, în conectarea 

diferitelor state din care încă mai erau posibile zboruri, MAE publicând zilnic - începând cu data de 6 martie 

-situația generală a măsurilor adoptate de toate statele lumii în privința operatorilor de zbor sau pur și simplu 

de transport aerian sau terestru care mai operau în momentele respective. 

Doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a precizat că MAE a ajutat, a asistat în mod direct la 

repatrierea a 3450 de cetățeni români, repatriind din Orientul Mijlociu 745 de cetățeni români, din Europa 

1315 de cetățeni români, din Africa fiind repatriați 423 de cetățeni români, din America Latină fiind 

repatriați 72 de cetățeni români, din Asia fiind repatriați 891 de cetățeni români, iar din Oceania au fost 

repatriați 4 cetățeni români . 
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Totodată, domnia sa a mai precizat că de la jumătatea lunii martie, a mai fost posibilă o altă 

alternativă de repatriere a cetățenilor români și anume, prin mecanismul european de protecție civilă 

însemnând că toate statele membre ale UE comunică între ele numărul și locul cetățenilor proprii aflați pe 

diferite destinații, existând un stat care opera un zbor , iar MAE se asocia acelui stat cu rugămintea de a 

repatria proprii cetățeni. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a precizat că prin mecanismul 

european de protecție civilă au fost repatriați 154 de cetățeni români cu sprijinul unor state precum Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Federală Germania, Republica Italian și Republica 

Franceză. 

Defalcat pe țări, referindu-se la statele în care comunitatea de români era foarte mare, domnia sa a 

mai precizat că din Italia, în intervalul 13 martie -27 martie a.c. au fost repatriați 1075 de cetățeni români cu 

5 curse aeriene tip charter, care au inclus cetățeni români din categoria turiștilor surprinși de restricțiile de 

călătorie impuse de statul gazdă, lucrători sezonieri cărora li se restrânseseră sau li se suspendaseră 

contractele de muncă și nu mai aveau practic mijloace de întreținere, urgențele medicale, studenții, cetățeni 

români aflați în situații deosebite. 

Totodată, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a precizat că din Malta și Egipt a fost 

operat un zbor în care au fost repatriați 100 de cetățeni români, 74 din Malta și 26 din Egipt la data de 18 

martie a.c., iar din Spania au fost operate 4 curse aeriene în data de 19 martie a.c. din Tenerife și Madrid,  

revenind acasă 419 cetățeni români. 

În data de 10 aprilie a.c, domnia sa a precizat că au fost alte 2 curse charter, Barcelona și Madrid, în 

care au fost repatriați 330 de cetățeni români, practic în Spania fiind o repatriere de 749 de cetățeni români, 

cu 4 curse aeriene. 

În ceea ce privește Marocul, doamna secretar de stat Daniela Griogre Gîtman a precizat că în data de 

19 martie au fost repatriați 42 de cetățeni români, din Portugalia fiind repatriați 100 de cetățeni români, din 

Irak fiind repatriați 52 de cetățeni români din regiunea Kurdistan, angajați ai unor firme care operau acolo, 

solicitând sprijinul pe care l-a și acordat pentru repatrierea a celor 52 de cetățeni români, alături de 65 de 

cetățeni străini, deci MAE, prin mecanismul european de protecție civilă a ajutat la repatrierea altor cetățeni 

europeni pentru că a pus la dispoziție aeronavă și locurile erau la dispoziție. 

Din Emiratele Arabe Unite, doamna secretar de stat Daniela Gîtman a precizat că au fost repatriați      

56 de cetățeni români din Kuweit, din Arabia Saudită fiind repatriați 92 de cetățeni români cu curse operate 

de Tarom, iar ultima cursă care a avut loc la 11 aprilie a.c, au fost repatriați 117 cetățeni români din 

Republica Franceză, Regatul Țărilor de Jos și Regatul Belgiei. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că repatrierile făcute și de alte state europene prin mecanismul 

european de protecție civilă, a avut în vedere aceeași facilitate în sensul că, cetățenii statelor respective își 

plăteau biletele de avion. 
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În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască ce se va întâmpla cu 

cetățenii care nu pot, nu au cum să-ți plătească un bilet de avion, nici măcar acei 300 -400 de euro. 

Doamna secretar de stat Daniela Gîtman a precizat că, după cum se cunoaște, la ora actuală există o 

Ordonanță de Urgență nr.11, care la articolul 8 permite Ministerului Afacerilor Externe să acopere doar 

costurile de transport pentru cetățenii români aflați în carantină pe teritoriul altor state. 

           Acum, după cum a precizat domnia sa, discutând la Senat, a informat membrii Comisiei că există este 

o nouă propunere de Ordonanță de Urgență nr. 46, prin care, dacă aceasta este aprobată de legislativ - ea 

fiind în vigoare -, dincolo de transport, MAE poate ajuta la asistență consulară dincolo de această măsură 

restrictivă de transport carantinat, prin acordare de asistență de utilități de primă necesitate, ceea ce înseamnă 

alimente și medicamente, și probabil o sa vadă dacă și cazările temporare în țările în care cetățenii români 

sunt blocați la ora actuală. 

Doamna secretar de stat Daniela Gîtman a precizat că problema este că se pot organiza transporturi în 

condiții speciale cu operatori aerieni în măsura în care numărul cetățenilor este mare și pot acoperi numărul 

de locuri în aeronavă, fereastra de oportunitate închizându-se treptat.  

Domnia sa a mai precizat că așteaptă măsurile de relaxare a condițiilor de călătorie din statele UE 

deoarece aterizarea și facilitarea acestor transporturi  devenind în continuare foarte problematică și din cauza 

măsurilor care se impun la venirea în țară, acești cetățeni trebuind fi carantinați, păziți și hrăniți.  

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Gîtman a adus în atenția membrilor Comisiei faptul 

că,  nu în puține cazuri au fost cetățeni care s-au înscris pe listele respective și ulterior nu s-au mai prezentat 

la aeroport,drept pentru care a debalansat puțin toate prioritățile pe listele de cetățeni români care ar fi putut 

beneficia de această facilitate. 

În ceea a ce privește intermedierea, domnia sa a precizat că nu ar vorbi de intermediere, cuvântul 

intermediere presupunând faptul că MAE a avut o legătură cu acoperirea costurilor financiare sau a avut o 

legătură cu plata biletelor de avion ceea a ce nu este cazul. 

După cum a mai precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, MAE și consulatele 

respective au pus la dispoziția companiilor aeriene care au operat aceste zboruri listele respective, urmând ca 

partea financiară de acoperire a costurilor să fie reglată direct între compania aeriană și cetățeni. 

Totodată, domnia sa a dorit să mai precizeze că primele curse speciale organizate în tandem de MAE, 

MAI și MTIC au presupus încheierea angajamentelor pe bază de răspundere personală a cetățenilor români 

care nu aveau mijloacele financiare asupra lor, cum că la sosirea în România, acești cetățeni vor achita costul 

biletelor de avion. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a adus în atenție faptul că, din 

nefericire, într-o cursă de 210 pasageri, la revenirea în țară doar 40 au achitat aceste bilete de avion, fapt care 

au forțat companiile aeriene operatoare să ceară plata în avans. 
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Totodată, domnia sa a mai adus în atenție faptul că, toate aceste curse care au fost efectuate de către 

operatorii aerieni români au fost efectuate pentru fiecare cetățean, având la bază un angajament pe proprie 

răspundere conform căruia, la revenirea în țară vor plăti aceste bilete ceea ce nu prea s-a întâmplat.  

În urma celor prezentate de către doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman , domnul președinte 

Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă aceasta este explicația numărului mic de curse pentru că, după 

cum a precizat domnia sa, cererea ar fi mult mai mare decât a fost pentru Italia, aceea de repatriere a 1075 de 

cetățeni români. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că poate propune operatorilor aerieni să 

efectueze aceste curse, dar este la latitudinea domniilor lor dacă doresc să efectueze aceste curse sau nu. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă MAE are un plan pentru viitorul 

apropiat cu ce se poate face cu cei care ajung în situația de a nu avea venit, pentru că mulți din cetățenii 

români, chiar aflați în carantină, nu au surse de venit și nu au cum să-și acopere existența de zi cu zi. 

Totodată, domnia sa a dorit să cunoască soluțiile care pot fi oferite acestor cetățeni. 

După cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, din punctul de vedere al MAE, 

cetățenii români sunt aduși în atenția statelor membre care fac parte din mecanismul european de protecție 

civilă și pe măsura identificării unor curse aeriene care vor să efectueze aceste zboruri, sigur că vor beneficia 

de această facilitate. 

Totodată, domnia sa a adus în atenție faptul că zilnic au întâlniri la nivelul Uniunii Europene (UE), în 

care MAE raportează atât cetățenii din spațiul Schengen sau din spațiul european, cât și cei din teritoriile de 

peste mări, fiind la latitudinea atât a operatorilor români sau a statelor membre să se poată organiza aceste 

zboruri. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a adus în atenția membrilor Comisiei câteva 

exemple în care MAE a transmis avertismente de călătorie (începând cu data de 2 martie a.c.) privind 

evitarea călătoriilor, renunțarea la călătoriile care nu sunt absolut importante, informând în același timp că au 

avut  cazuri de români care au decis să plece în croaziere pe data de 14 martie, cetățeni români care au făcut 

turul unor state asiatice în pofida avertismentelor agențiilor de turism, conform cărora aceștia trebuiau să 

scurteze șederea pentru că se închideau state și granițele respective. 

Din păcate, după cum a precizat domnia sa, grupurile de români au decis în unanimitate și sub 

semnătură să-și continue călătoria până la sfârșit, iar după aceea au revenit în presă și au spus că statul român 

nu face nimic pentru repatrierea lor, în condițiile în care, atunci era vorba de Cambogia și chiar nu se putea 

face nimic pentru o perioadă de o săptămână și ceva în ajutorul acestora. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că este vorba și de 

responsabilitatea cetățenilor români care nu înțeleg. 

Totodată, domnia sa a adus în atenție cazul cetățeanului român blocat în India, aflat la 2000 de km de 

New Delhi. Și în acest caz, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că din păcate, în 
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India, transportul intern nu funcționează la ora actuală, problema fiind posibilitatea acordării asistenței și 

aducere în New Delhi a cetățeanului român pentru a putea fi îmbarcat pe unul dintre zborurile europene. 

Având în vedere cele aduse în atenție, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat 

că sunt limitări și în ceea ce poate MAE oferi pe asistență consulară ca îndrumare, ca dorință de a veni în 

sprijinul cetățenilor români, prioritate însă având cei aflați în situații deosebite, studenți, cei aflați la urgențe 

medicale și lucrătorii sezonieri care au rămas fără mijloace de trai. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască care este răspunsul inversând fluxul, în 

acest context referindu-se la cetățenii români care au contracte de muncă, care sunt rezidenți , rezidenți în 

alte state (inclusiv Regatul Spaniei, Republica Italia și Republica Federală Germania,) care au respectivele 

contracte de muncă și care își  doresc să plece din România. 

Domnia sa a precizat că mai există și situația celor care sunt rezidenți în Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord și care riscă să nu se încadreze în acel proces de completare a formularelor pentru 

pre-settled și settle status în UK.  

Și în acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască răspunsul în această 

situație, precum și soluția pe care le poate oferi cetățenilor români. 

Domnul Aurel Cătălin Giulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a intervenit pe problema actelor de identitate. 

Pe scurt, domnia sa a precizat că în ceea ce privește Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

aici există o problemă reală întrucât confecționarea documentelor și reîntoarcerea lor în Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord durează 6 luni. 

Domnia sa a precizat că aceasta este procedura, sistemul actual funcționând așa încă din anul 2013, 

dar atâta vreme cât nu se retehnologizeaza actualul sistem informatic, nu se poate avea nicio evoluție. 

În privința persoanelor care vor să călătorească în UE și doresc un act de identitate, domnul secretar 

de stat Aurel Cătălin Giulescu a mai precizat că Serviciile Publice de Evidență a Persoanelor nu sunt închise, 

ele funcționând la un regim redus. 

Totodată, domnia sa a informat că în medie se preluau 6000 de cereri pe zi într-o zi normală de lucru,  

dar actualmente se preiau un număr de 800 – 900 de cereri pe zi, concluzionând că documentele de identitate 

se emit și în prezent, doar că trebuie justificată urgență demersului. 

Domnul secretar de stat Aurel Cătălin Giulescu a precizat că dacă există o motivare, actele de 

identitate, cartea de identitate se emite și în prezent în mare măsură în aceleași termene ca și până acum, 

undeva în medie între 5 și 15 zile, în funcție de distanța dintre locul preluării cererii și municipiul reședință 

de județ. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască ce se întâmplă cu 

cetățenii în această situație, adică dacă li se permite acestor cetățeni să părăsească teritoriul României sau nu 

în acest moment dacă ei prezintă un contract de muncă sau un certificat de la Direcția de Sănătate Publică 

(DSP) în care spun că nu sunt purtători de coronavirus. 
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Domnul secretar de stat Aurel Cătălin Giulescu a precizat că nu este în măsură să dea un răspuns dat 

fiind faptul că nu coordonează controlul la frontieră, nefiind la curent cu deciziile luate în acest sens,. 

Pe de altă parte, domnia sa a mai precizat că nu crede că deciziile luate în acest sens sunt luate de 

MAI decât în ceea ce privește limitarea liberei circulații. 

În ceea ce privește permiterea în situații determinate a părăsirii teritoriului, opinia domniei sale a fost 

că acest lucru intră în competența altor instituții, nefiind la curent cu demersul referitor la controlul  trecerii 

frontierei.   

Revenind la actele de identitate, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască ce se 

întâmplă cu categoriile de cetățeni cărora deja le-au expirat și cei cărora urmează să le expire actele de 

identitate și care se află în afara țării. 

Domnul secretar de stat Aurel Cătălin Giulescu a precizat că la nivel intern au fost luate acele măsuri 

care pe perioada stării de urgență, documentele expirate rămân valabile. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că poate informa că din dialogurile pe care le are cu reprezentanții 

MAE și alte state din UE au luat o astfel de măsură, iar din anumite dialoguri bilaterale pe care MAI  le are 

în acest moment, anumite state membre aplică și cetățenilor români mecanismul similar pe care îl acordă 

propriilor cetățeni fiind o situație doar pentru perioada stării de urgență. 

Domnul secretar de stat Aurel Cătălin Giulescu a precizat că mecanismul actual de preluare a 

cererilor cetățenilor români aflați în afara României este unul cunoscut de ani de zile, încă din anul 2013, de 

regulă, confecționarea unui astfel de document, reîntoarcerea și înmânarea cetățeanului durând între 3 și 6 

luni, neputându-se urgență mecanismul nici în aceste condiții. 

Pe de altă parte, domnia a mai precizat că pentru cei care doresc să se întoarcă în România, intrarea pe 

teritoriul României nu reprezintă o problemă, cetățenii putând călătorii și cu documentul expirat, Legea 

248/2005 permițând întoarcerea în țară doar pentru simplu motiv că poți face dovada că ești cetățean român. 

În opinia domniei sale, documentul expirat nu ar trebui să reprezintă o problemă deosebită. 

Pentru cei care vor să rămână pe teritoriul statului respectiv, domnul secretar de stat Aurel Cătălin 

Giulescu a precizat că acești cetățeni au aceeași posibilitate care o au și acum, să mandateze în țară o 

persoană apropiată care să depună în numele lor cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, aceasta 

fiind procesată în România, iar documentul urmând a fi înmânat persoanei care a fost mandatată. 

 Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a dorit să intervină pentru completare. 

 După cum a precizat domnia sa, practic aici este vorba de două categorii de cetățeni români, cei care 

se află în spațiul UE și au pașaportul expirat, conform Directivei 2004/38 a Consiliului și Parlamentului 

European, aceștia au voie să se deplaseze cu pașaportul expirat atât ei cât și familiile lor dacă fac dovada că 

sunt cetățeni ai UE prin orice alt mijloc disponibil. 

 După cum a precizat domnia sa, actualmente, la nivelul UE au hotărât că pașaportul expirat, el însuși 

constituie o dovadă prin alte mijloace, astfel încât, teoretic, cetățenii români se pot repatria sau pot călătorii în 
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spațiile UE chiar cu pașapoartele expirate atât ei cât și familiile acestora, pașaportul expirat fiind luat în calcul 

atunci când ajung la granițe. 

Lucrul acesta, după cum a mai precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman este valabil 

în general pentru transportul terestru, existând însă un disclaimer pentru companiile aeriene care în 

continuare nu pot fi obligate să accepte pașapoartele expirate ca mijloc de identificare. 

Pentru cetățenii români aflați în spațiile extraeuropene, domnia sa a precizat că aici, misiunile 

diplomatice și oficiile consulare au primit instrucțiuni să prezinte autorităților competente din statul gazdă 

măsurile pe care statul român le-a luat în sprijinul cetățenilor acestora care se află în România și, în general, 

după cum a precizat de altfel și domnul secretar de stat Aurel Cătălin Giulescu, este vorba de extinderea 

validității documentelor de identitate pe perioada stării de urgență și acordarea unui termen de 90 de zile 

pentru ca acești cetățeni să-și regleze ulterior problemele. 

Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a adus în atenție faptul că la Direcția 

Consulară, Serviciul Consular nu au fost înregistrate sesizări prin care cetățenii români aflați în teritorii 

extraeuropene să semnaleze faptul că nu le sunt recunoscute pașapoartele expirate lor sau familiilor lor. 

De asemenea, domnia sa a precizat că mai există un alt caz de confirmare a datelor de identitate ale 

cetățenilor români, în măsura în care autoritățile din statele de reședință solicită confirmarea datelor 

respective, atunci misiunile diplomatice și oficiile consulare pot confirma aceste date prin sistemele 

informatice pe care le au, putând elibera de asemenea titluri de călătorie, dar dată fiind restrângerea activității 

la oficiile consulare la ora actuală, pentru a proteja atât membrii corpului diplomatic și consular, cât și 

cetățenii români, se eliberează titluri de călătorie doar în situații de maximă urgență, și anume deces, 

accident, deci o situație de maximă urgență. 

În aceste situații, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că pentru a veni în 

sprijinul cetățenilor români, de asemenea aflați în situații speciale, pot fi eliberate și pașapoartele simple, 

temporare sau electronice. 

 În concluzie, domnia sa a precizat că acestea sunt reglementările pe de o parte pentru cetățenii 

români din UE, iar pe de cealaltă parte pentru cetățenii români care se află în spațiu extra european. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a prezenta un caz aplicat, un caz 

care, după cum a precizat domnia sa,  face parte din multe astfel de cazuri, făcând o tipologie din astfel de 

cazuri.  

Astfel, domnul președinte Constantin Codreanu a dat exemplu cazul unui cetățean aflat la Roma și 

căruia îi expiră pașaportul și cartea de identitate, practic cetățeanul ne mai având nimic. La un moment dat, 

într-o lună nu mai este stare de urgență, nu mai sunt interdicții de călătorie și atunci cetățeanul vrea să vină în 

România pe cale terestră sau pe cale aeriană. 

Din discuțiile anterioare, s-a precizat că pe cale aeriană companiile aeriene nu sunt obligate să accepte 

transportul cetățenilor români dacă nu au un act de  identitate valabil, iar pe de cealaltă parte, cetățeanul se 

află în situația în care trebuie să tranziteze câteva state pentru a ajunge în România. 
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În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă este posibil 

transportul cetățenilor români dacă nu au un act de identitate valabil,  iar  în caz afirmativ, domnia sa a dorit 

să mai cunoască care este modalitatea, pentru că dacă cetățeanul încearcă să-și facă un nou act de identitate 

ar însemna ca cetățeanul să mai stea în Roma câteva săptămâni fără loc de muncă, fără surse de venit, ceea a 

ce este imposibil, întrebarea fiind ce face cetățeanul în acest caz.  

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că în această situație, cetățeanul se 

adresează ambasadei sau oficiului diplomatic, având două variante la dispoziție. 

Teoretic, domnia sa a precizat că ambasada va confirma dacă cetățeanul respectiv poate părăsi 

teritoriul statului gazdă în baza pașaportului expirat - cel mai probabil așa se va întâmpla-autoritățile italiene 

vor da voie cetățeanului să plece, iar dacă este în tranzit pe alte state europene, acestea sunt teoretic obligate 

să primească cetățeanul chiar și cu pașaportul expirat în baza Directivei 2004/38 a Consiliului și a 

Parlamentului European. 

Dar,dacă cumva există cel mai mic indiciu că practica europeană nu este uniform respectată de statele 

membre, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că atunci, cetățeanul respectiv -

pentru că se întâmplă la nivelul UE să nu fie aplicată unitar - se întoarce la ambasadă sau solicită ambasadei 

eliberarea unui titlu de călătorie în bază căruia poate părăsi teritoriul, inclusiv pe cale aeriană cu sublinierea 

urgenței demersului făcut de cetățean. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască ce se întâmplă cu muncitorii sezonieri, 

pentru că, după cum a precizat domnia sa, vorbea de scandalurile din presă și s-au văzut reacțiile furibunde 

pe bună dreptate, legate de plecarea de la Cluj, de toată situația din jurul sparanghelului. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să mai cunoască ce se întâmplă cu muncitorii de 

acolo, pentru că a văzut că situația nu este deloc bună, că situația semnalată inclusiv de cei care au plecat și 

au rămas nemulțumiți de faptul că au plecat, de condițiile care le-au fost oferite și mai ales ce se întâmplă cu 

acești cetățeni după ce sezonul de cules al sparanghelului se încheie. 

Revenind la întrebarea legată de muncitorii sezonieri domnia sa a dorit să cunoască ce se întâmplă cu 

toți acești muncitori, cine îi aduce acasă, când ajung ei acasă. 

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să mai cunoască ce se întâmplă cu alți 

muncitori sezonieri, pentru că, după cum a precizat domnia sa, a văzut că s-a putut pleca și în Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord, nefiind sigur de această informație. 

Referitor la acordarea asistenței consulare,  domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să 

cunoască ce asistență le poate oferi MAE în situația actuală și dacă le poate oferi un fel de asistență. 

În acest context, doamna deputat Claudia Gilia a dorit să cunoască dacă  MAE a oferit deja asistență 

muncitorilor sezonieri sau dacă a fost nevoie de ajutorul MAE. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că la începutul discuției a vorbit de 

muncitorii sezonieri care se aflau în situații dificile în statele afectate de pandemie, Republica Italiană și 

Regatul Spaniei. 



12/27 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Domnia sa a mai precizat că tocmai a menționat faptul că cetățenii români lucrau în sectorul 

turismului, dând ca exemplu închiderea hotelurilor, cetățenii rămânând pe drumuri. 

Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că cetățenii români au beneficiat 

în mare parte atât de înțelegerea angajatorilor (cazul Italiei), lucrând în industria hotelieră, unde au permis 

angajaților lor români, cărora li se expiraseră contractele de muncă să rămână pe loc până își găsesc o soluție 

de repatriere cu ajutorul ambasadei sau oficiului consular. 

De asemenea, domnia sa a adus în atenție faptul că ministrul de externe, domnul Bogdan Lucian 

Aurescu a transmis omologului italian o scrisoare, în care a solicitat sprijin pentru respectarea drepturilor 

cetățenilor români în ceea ce privește angajarea și angajatorii, precum și respectarea drepturilor contractuale.  

Acest lucru s-a întâmplat, după cum a precizat domnia sa, atunci când cetățenii români erau blocați și 

rămăseseră fără contracte de muncă.  

În privința cetățenilor sezonieri care pleacă acum din România, doamna secretar de stat Daniela 

Grigore Gîtman a mai precizat că asistența consulară pe care MAE o poate acorda în baza Legii 156/200 

privind protecțiunea cetățenilor români aflați la muncă în străinătate, se referă la o situație post factum, 

acordarea de asistență consulară referindu-se la contracte, pe niște cazuri care au fost deja stabilite de 

angajatori, MAE neavând cunoștință de numărul cetățenilor români plecați la muncă, de numele firmelor 

angajatoare, precum și care este distribuția lor în spațiul comunitar. 

Totodată, domnia sa a precizat că MAE prin oficiile diplomatice primesc apeluri de asistență și 

încearcă să le rezolve, având și datoria de a ajuta acești cetățeni post factum, acea de a lua legătura cu 

autoritățile competente din țara respectivă, fie că sunt ale administrației fiscale, fie că sunt Inspectoratele 

Teritoriale de Muncă, fie să ia legătura cu angajatorii sau sindicatele respective,  pentru a le fi respectate 

drepturile cât și clauzele contractuale și măsurile de protecție.  

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că se întâmplă însă, în multe cazuri, 

ca angajatorii străini, firmele de recrutare străine să nu fie înregistrate legal, însemnând că cetățenii înșiși 

intră într-o colaborare relativ nesigură, cetățenii necitind clauzele contractuale, nefiind foarte atenți la ce 

înseamnă măsurile de protecție, repatrierile, la cine suportă costurile de repatriere și atunci întâmplându-se 

situații neplăcute, situații uneori disperate, care apar din cauza faptului că cetățenii români își asumă acest 

demers fără neapărat a avea girul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și  nici girul Inspectoratelor 

Teritoriale de Muncă. 

De asemenea, domnia sa a dorit să precizeze faptul că MAE nici nu a facilitat, nici nu a cerut 

relaxarea restricțiilor de muncă în statele respective, nici nu a organizat zboruri pentru a-i aduce pe acești 

cetățeni la locurile respective, ba din contră, sistematic continuă să-i avertizeze permanent asupra riscurilor 

asociate deplasărilor în străinătate, recomandând evitarea deplasărilor . 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai arătat că posibilitatea MAE de a acorda 

asistență se reduce considerabil, informând asupra riscurilor și dificultăților de repatriere, în condițiile în care 

contractele se încheie sau urmează să se încheie, sau urmează să se încheie cât mai curând. 
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În acest context, domnia sa a adus în atenție faptul că, există cazuri de cetățeni în care ei înșiși decid 

că nu sunt de acord cu condițiile oferite și decid să-și suspende contractele. 

În ceea a ce privește demersul MAE, domnia sa a precizat că este acela de a se asigura că cetățenilor 

români le sunt respectate drepturile, însă, referindu-se contracte post factum.  

Ceea a ce a sugerat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a fost realizarea unei campanii de 

informare a cetățenilor români care intră cu contracte de muncă în alte state, în care să fie îndrumați asupra 

obligațiilor contractuale pe care trebuie să le urmărească, asupra drepturilor și condițiilor de muncă 

Totodată, domnia sa a informat că MAE a și făcut acest lucru în măsura în care a avut informații 

disponibile, atât pe site-urile MAE, cât și pe site-urile ambasadelor și cele de socializare, considerând în 

același timp că o campanie de informare la nivel național ar fi binevenită pentru ca cetățenii să știe la ce să se 

aștepte. 

Urmare a celor precizate de către doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, domnul deputat 

Alin Văcaru a dorit să cunoască dacă să se înțeleagă că cetățenii români au plecat fără girul MAE și cel 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în același timp dorind să cunoască cum au putut pleca din țară 

cetățenii români dacă nu au avut girul MAE. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că este vorba de mișcare 

în spațiul UE. 

Pentru o mai bună înțelegere, domnul deputat Alin Văcaru a precizat că după cum cunoaște domnia sa 

sunt interzise zborurile, în acest sens a dorit să cunoască cum au putut pleca cetățenii români pe cale aeriană 

dacă le sunt interzise zborurile. 

Revenind la întrebarea domnului deputat Alin Văcaru, doamna secretar de stat Daniela Grigore 

Gîtman a precizat că MAE nu a fost informat. 

În acest context, domnul Tudor Polak, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale a precizat că dacă ne referim la cei 2000 de cetățeni români care au apărut și în imaginile de pe 

aeroportul de la Cluj, în acest caz, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Cluj a fost la fața locului și a 

efectuat verificări. 

După cum a mai precizat domnia sa, din declarațiile luate de la cetățenii români care erau prezenți 

acolo, acei cetățeni au declarat la unison că au mai lucrat la angajatorul respectiv din Germania, având 

contractul de muncă semnat încă dinainte să se urce în avion, dorindu-și să se întoarcă la muncă, și făcând 

acest lucru în fiecare an. 

Totodată, domnul secretar de stat Tudor Polak a mai precizat că acei cetățeni români au spus că nu au 

fost organizați de un plasator român. 

  Domnia sa a precizat că ar fi fost mult mai simplu dacă toți lucrătorii sezonieri care au plecat să 

lucreze în afară în ultima perioadă, fie în Germania, fie în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

sau oriunde,  ar fi plecat să lucreze prin Agențiile de Plasare de Forță de Muncă care sunt reglementate de 

Legea 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, și care la articolul 11, 
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stipulează că ofertele ferme din contractele de muncă pe care cetățenii români le semnează în momentul în 

care pleacă din țară, fie că sunt sezonieri sau full-time au niște date clare. 

Domnul secretar de stat Tudor Polak a mai precizat că din păcate, marea lor majoritate sunt recrutați 

direct de către angajatorii din țara respectivă, respectiv Germania, muncitorii români semnând niște contracte 

de muncă care din punctul de vedere al Ministerului Muncii și Protecției Sociale respectă legislația țării 

respective. 

În ceea ce privesc atribuțiile Ministerului Muncii și a Inspecției Muncii, domnia sa a precizat că în 

speță se opresc în granițele României, iar singurul lucru pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale îl 

poate face și pe care îl face în ultima perioadă este să îi informeze cât mai corect pe cetățeni. 

Totodată, domnul secretar de stat Tudor Polak a mai precizat că, în contractul de muncă pe care 

angajatul român îl semnează cu angajatorul de afară, dacă o face printr-o Agenție de Plasare a Forței de 

Muncă, una dintre clauzele din contract trebuie să fie datele de contact ale ambasadelor, în așa fel încât, spre 

exemplu,  în cazul Germaniei, dacă împotriva cetățenilor români se înfăptuiesc abuzuri, cetățenii români pot 

suna la ambasadă, iar ambasada poate suna la Inspecția Muncii din Germania. 

De asemenea, domnia sa a precizat că în contractele de muncă sunt stipulate durata contractului, 

modul de acordare și drepturile bănești, concluzionând că, contractele de muncă sunt foarte cuprinzătoare 

dacă ele sunt încheiate între un plasator de forță de muncă din România și un angajator străin, dar din păcate, 

marea problemă a angajaților este că acești cetățeni români pleacă pe cont propriu. 

 Domnul secretar de stat Tudor Polak a informat asupra faptului că Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, în această perioadă a solicitat Inspecției Muncii să prezinte o situație la zi a tuturor angajaților 

români care au plecat prin Agenții de Plasare a Forței de Muncă în ultima lună și o situație a numărului de 

cetățeni români care intenționează să plece în următoarea lună. 

După cum a precizat domnia sa, Legea 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează 

în străinătate, prevede că ei au 90 de zile, chiar 120 zile la dispoziție în care, Inspecția Muncii să modifice 

aceste date, în schimb, domnia sa a mai precizat că apelează la buna lor voință sperând să reușească să intre 

în posesia acestor date într-un timp foarte scurt. 

Domnul secretar de stat Tudor Polak a mai precizat că Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

încearcă să aibă o discuție cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) în așa fel 

încât MTIC să notifice MMPS în momentul în care vor exista curse charter, care să plece într-o țară 

europeană în următoarea perioadă pentru a aduce lucrători sezonieri acolo și pentru a merge cu 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă din județe să încerce să discute cu cetățenii, să vadă dacă au semnat 

contractele de muncă, cum arată aceste contracte de muncă, etc. 

Revenind la discuțiile anterioare legate de zborurile și condițiile în care sunt permise aceste zboruri de 

către operatorii aerieni, domnul deputat Nicolae Daniel Popescu, vicepreședinte al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării a adus în atenție articolul 10 din Ordonanța Militară nr. 7, în 

care, la alin.(1) se stipulează că ”sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse 
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neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul 

autorităților competente din țara de destinație”. 

În acest context, domnia sa a dorit ca autoritățile competente să confirme dacă trebuie indicată 

autoritatea competentă, deoarece, după cum a precizat domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu nu îi 

este foarte clar cine sunt aceste autorități competente. 

De asemenea, domnia sa a solicita reprezentantului MAE și o clarificare legată de verificarea țării de 

destinație cu autoritatea competentă, mai exact, ce verifică, de la ce autoritate este nevoie să obțină acest aviz 

și dacă aceste avize au fost verificate în momentul autorizării zborurilor menționate anterior, respectiv 

zborurile de la Cluj. 

Totodată,  domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a dorit să cunoască cum au fost verificate 

aceste avize, cine le-a verificat, cu ce autoritate au fost verificate aceste avize, pentru că nu îi este foarte clar 

ce înseamnă „avizul autorităților în țara de destinație”. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că  MAE nu are nici un fel de informații 

legate de deplasarea cetățenilor români, lucrători sezonieri sau altfel în spațiul UE, pentru că, în baza liberei 

circulații, românii își pot alege locurile în care lucrează, unde se așează și stau cu familiile acestora. 

În ceea a ce privește Ordonanța Militară nr.7  la care domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a 

făcut referire, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că, la articolul 10 se stipulează 

că aceste competențe de avizare revin MTIC, MAE neavând competențe nici de avizare, nici de aprobare a 

acestor zboruri, deci MAE nu este informat de aceste zboruri. 

De asemenea, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că așa cum a menționat 

anterior, nici ambasadele nu sunt informate asupra contingentelor de lucrători români care vin din diferite 

zone din statele de reședință. 

În acest context, domnia sa  a informat că  asistența consulară pe care MAE o acordă este efectiv post 

factum, ambasada trezindu-se cu cetățeni români care sesizează diferite abuzuri, unele bine întemeiate, 

existând și cazuri în care acestea nu se verifică cu realitatea din teren, MAE intervenind în aceste situații cu 

asistență consulară  în sensul în care ia legătura cu autoritățile competente din statele de reședință, pentru a 

verifica aceste abuzuri și a proteja cetățenii. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că MAE nu avizează, nu intermediază, 

MAE  neputând încheia acorduri interguvernamentale sau convenții bilaterale pentru lucrătorii sezonieri dată 

fiind libera circulație, una dintre libertățile fundamentale ale UE, MAE neavând cunoștință asupra numărului 

de cetățeni români care hotărăsc să plece, să lucreze în munci sezoniere în străinătate. 

Domnul vicepreședinte  Nicolae Daniel Popescu a dorit să cunoască mijloacele prin care MTIC poate 

verifica existența acestor avize, dacă nu prin intermediul MAE, pentru că, după cum a precizat domnia sa, 

totuși trebuie să existe contacte dincolo de orice mijloace de comunicare cu țara de destinație. 

Domnul Alexandru Nazare, consilier în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor a precizat că, în momentul în care a fost publicată Ordonanța Militară nr.7, în articolul 
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respectiv, articol care trata lucrătorii sezonieri, era prevăzut doar avizul autorităților competente din țara de 

destinație. 

Totodată, domnia sa a adus în atenție faptul că, avizul autorităților competente se referea la aprobarea 

survolului de către autoritățile competente din țara de destinație, dar dat fiind că în articolul respectiv de 

Ordonanță nu era trecută o autoritate competentă din România, și dat fiind că libertatea de călătorie nu putea 

fi îngrădită în vreun fel sau reglementată în vreun fel printr-o procedură, precizând că a solicitat MAI-ului a 

doua zi după publicarea ordonanței, completarea respectivului text cu „autoritățile competente din țara de 

origine și cea de destinație”. 

Domnul Alexandru Nazare a mai precizat că MAI a modificat în Ordonanța Militară nr.8 textul 

respectiv și a introdus textul „autoritățile competente din țara de origine și cea de destinație”, ceea a ce a 

permis MTIC să emită un nou ordin prin care să reglementeze în aria de competență a MTIC, adică în 

privința transportului acestor lucrători, astfel încât acesta să se desfășoare cu măsurile de protecție necesare. 

Totodată, domnia sa a informat membrii Comisiei că a emis acest ordin la câteva ore după publicarea 

Ordonanței Militare nr.8, iar ordinul prevede practic toată procedura prin care se desfășoară transportul 

lucrătorilor sezonieri, evitând astfel prin publicarea acestui ordin orice fel de aglomerație și orice fel de 

situație similară cu cea de la Cluj. 

De asemenea, domnul Alexandru Nazare a subliniat încă o dată că la Cluj,  MTIC nu avea competențe 

să intervină în momentul în care s-a întâmplat evenimentul de la Cluj. 

În ceea ce privește procedura actuală, domnia sa a precizat că a introdus acest ordin la care a solicitat 

și avizul colegilor de la MAE și MMPS pentru ca în momentul în care există un grup care solicită transport, 

recrutatorul se asigură la administratorul aeroportului dacă poate să organizeze transportul. După ce 

administratorul aeroportului validează această cerere, numai atunci transportul poate fi efectuat, 

administratorul aeroportului solicitând la Autoritatea Aeronautică dacă există permis de survol și numai dacă 

există permis de survol îi dă acceptul transportatorului rutier să se îndrepte spre aeroport. 

Domnul Alexandru Nazare a mai precizat că zborurile nu mai pot fi efectuate decât cu o distanță de           

4 ore unul față de celălalt, iar autobuzele nu mai pot ajunge la aeroport decât cu 2 ore înainte de zbor. 

Domnia sa a mai precizat că pe parcursul transportului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier (ISCTR) verifică împreună cu Autoritatea Rutieră Română (ARR) dacă transportul se 

desfășoară în condiții care prevăd protecția pasagerilor, iar toată această procedură pe care MTIC a creat-o 

privește transportul. 

În ceea a ce privește autoritatea competentă la care face referire ordinul respectiv, domnul Alexandru 

Nazare a precizat că în momentul acesta autoritatea competentă este Autoritatea Aeronautică Civilă, dar a 

simțit nevoia să intervină printr-un ordin tocmai pentru a evita orice fel de situație așa cum a fost cea de la 

Cluj. 

După cum a mai precizat domnul Alexandru Nazare, în momentul acesta, aceasta este singura 

procedură în vigoare care reglementează partea de transport. 
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Având în vedere cele relatate de domnul Alexandru Nazare, domnul Nicolae Daniel Popescu a 

precizat  că din câte a înțeles, ce s-a întâmplat la Cluj  a fost o situație în care practic nu au existat avizele 

necesare, dar nici MTIC nu a avut nicio procedură. 

Domnul Alexandru Nazare a subliniat încă o dată că MTIC nu aveau în momentul respectiv 

competențele de a interveni. 

Referitor la contractele de muncă, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a dorit să cunoască 

dacă contractele de muncă ale cetățenilor sezonieri care plecau de la Cluj au fost verificate sau corectate doar 

la nivel informal. 

Legat tot de contractele de muncă, domnul președinte Constantin Codreanu dorea să cunoască dacă 

într-adevăr au existat contracte de muncă care au fost semnate chiar în aeroportul de la Cluj și dacă are 

informații în acest sens. 

Domnul secretar de stat Tudor Polak a precizat că, în mod normal, cetățenii români care, în condițiile 

în care pleacă din România pentru a munci sezonieri în Germania, cu siguranță trebuie să prezinte 

autorităților competente -pentru că este și această situație cu pandemia- contractele de muncă. 

 În cazul situației de la Cluj, domnia sa a precizat că inspectorii teritoriali de muncă au luat niște 

declarații de la cetățenii în cauză, care au spus că au contracte de muncă semnate, înțelegând din informarea 

pe care domnia sa a primit-o de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă că au și văzut un contract de muncă. 

 După cum a mai precizat domnul secretar de stat Tudor Polak, în principiu, orice contract de muncă 

din orice țară, respectă legislația în vigoare din țara respectivă, practic, ele fiind în ordine din anumite puncte 

de vedere, problema fiind a modului de  punere în aplicare și dacă cetățenii români sunt supuși unor abuzuri, 

ce fac în acel moment cetățenii români, cât sunt informați acești cetățeni și dacă știu să apeleze la ambasadele 

românești din Germania, Austria, Ucraina, etc. 

   În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă contractele pe care 

inspectorii teritorial de muncă le-au văzut exista și dacă aveau o dată. 

   Domnul deputat Nicolae Georgescu și-a exprimat nemulțumirea față de reprezentantul MMPS  vis-a-

vis de contractele de muncă ale cetățenilor români care au plecat să lucreze sezonieri în Germania, 

nemulțumire care și-a exprimat-o și față de reprezentantul MTIC, domnul Alexandru Nazare. 

  Astfel, domnul deputat Nicolae Georgescu a revenit la relatările celor doi reprezentanți, respectiv a 

reprezentanților  MMPS și MTIC, care au  adus în atenția membrilor Comisiei faptul că, în momentul în care 

a avut loc evenimentul de la Cluj, MTIC nu avea procedură, nu avea competența, nu avea nimic. După care, 

după cum a precizat domnia sa, reprezentantul MTIC, domnul Alexandru Nazare a făcut referire la faptul că 

în toată procedura instituită, MTIC va verifica cu sprijinul organismelor aflate în subordinea MTIC, respectiv  

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR). 

În acest context, domnul deputat Nicolae Georgescu a dorit să cunoască cum s-au deplasat acei cetățeni 

la Cluj, dacă ISCTR-ul nu avea competența  în a verifica modalitatea prin care se făcea transportul odată cu 

declararea stării de urgență în momentul dinaintea deplasării la Cluj, precizând în același timp că se discută 
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totuși de deplasarea dintr-o zonă extrem de mediatizată, o zonă închisă, și anume Suceava, precum și dacă 

ISCTR-ul și-a făcut datoria, verificând aceste deplasări. 

 Opinia domniei sale a fost că intervenția reprezentantului MAE a fost corectă atunci când a precizat că 

nu deține informații și că nu se poate bloca dreptul la liberă circulație. 

 După cum a mai precizat domnul deputat Nicolae Georgescu, nu,  într-adevăr nu se poate bloca acest 

drept, însă dorea să cunoască dacă reprezentantul MTIC are cunoștință dacă cetățeni din alte state din UE au 

fost deplasați în condiții atât de improprii și departe de orice normalitate.   

 Domnul deputat Costel Lupașcu a precizat că membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării nu anchetează reprezentanții ministerelor, membrii Comisiei fiind  de fapt interesați de soarta 

cetățenilor români din afară, de condițiile de muncă ale acestor cetățeni și cum au călătorit cetățenii români. 

 Totodată, domnia sa a precizat că cu siguranță este de acord cu colegul domniei sale, domnul deputat 

Nicolae Georgescu care a adus în atenție faptul că cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă nu și-au atins 

scopul. 

 În acest context, domnul deputat Costel Lupașcu a dorit să cunoască ce distanțare socială au păstrat 

cetățenii români în acel control, precum și dacă s-ar putea prezenta un raport de control al celor de la ITM în 

legătură cu acele evenimente de la Cluj, precizând în același timp că, reprezentantul MTIC a spus că nu 

existau proceduri.   

 De asemenea, domnul deputat Costel Lupașcu a mai precizat că din Ordonanța Militară a înțeles că 

trebuia un aviz din partea statului unde călătoresc acei cetățeni, în opinia domniei sale, probabil existând acele 

avize, pentru că nu ar fi zburat avionul fără acele avize, considerând în același timp că MAE are dreptate când 

preciza că nu are competență pe așa ceva, interesul reprezentanților MAE fiind modul de repatriere a acelor 

cetățeni aflați în situații dificile. 

 În acest context, domnul secretar de stat Tudor Polak a dorit să clarifice faptul că Inspectoratul 

Teritorial de Muncă din Cluj, în situația dată, are niște atribuții destul de limitate, pentru că cetățenii în cauză 

nu erau la muncă, cetățenii în cauză părăseau țara. 

 Totodată, domnia sa a precizat că dacă angajații români ar fi plecat la muncă prin Agenții de Plasare a 

Forței de Muncă, atunci Inspectoratul Teritorial de Muncă ar fi avut atribuții să verifice și aceste aspecte. 

 Domnul secretar de stat Tudor Polak a mai precizat că, în conformitate cu Legea 156/2000 privind 

protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, Agențiile de Plasare de Forță de Muncă au 120 de 

zile la dispoziție să notifice Inspectoratele Teritoriale de Muncă despre situația muncitorilor români care au 

fost plasați spre muncă, spre exemplu, în comunitatea europeană. 

   În cazul cetățenilor din Cluj, domnia sa a precizat că aceștia aveau declarații, fiind contactați de către 

angajatorii din Germania, cetățenii respectivi prestând muncă și în anii anteriori. 

  Domnul deputat Alin Văcaru a precizat că în urma celor aduse în atenție de reprezentantul MTIC, a 

înțeles că la Cluj, MTIC nu avea o procedură, dar că acum există o astfel de procedură care necesită avize de 
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la mai multe instituții precum MAE, MAI și MTIC, și tot reprezentantul MTIC a precizat că s-a emis un 

ordin. 

În acest context,  domnia sa a dorit să cunoască dacă astfel de proceduri au fost respectate și la Sibiu. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a dorit să aducă clarificări în privința atribuțiilor pe 

care le are Ministerul Afacerilor Externe. 

Astfel, domnia sa a precizat că s-a solicitat aviz MAE pentru ordinul pe care MTIC l-a dat pentru 

implementarea procedurii descrise anterior, MAE nu aprobă și nici avizează astfel de transporturi, MAE 

avizează doar procedura care a fost făcută de MTIC. 

În acest context, domnul Alexandru Nazare a dorit să precizeze că există o procedură clară și s-a 

consultat atât cu MAE, MAI și MMPS, această procedură fiind o procedură de avizare în care fiecare minister 

s-a uitat pe ordinul de ministru cu procedura în privința transportului.  

         Domnul deputat Nicolae Velcea, vicepreședinte al Comisiei a dorit să cunoască când a avut loc primul  

eveniment de la Cluj, deoarece după cum cunoaște domnia sa, și înaintea stării de urgență și în perioada stării 

de urgență,cu atât mai mult, transportul ocazionat nu se poate face decât pe o înregistrarea pe tabel a fiecărei 

persoane care este transportată și se transmite Autorității Rutiere Române (ARR). 

După cum a precizat domnia sa, cu atât mai mult, din câte cunoaște, în perioada respectivă era interzis 

nu numai transportul ocazionat local, cât și transportul cu autovehiculele personale și care să nu poată 

transporta mai mult de 3 persoane. 

Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a dorit să cunoască dacă nu s-a sesizat nicio autoritate 

rutieră din fiecare județ de unde au plecat acești cetățeni până au ajuns la Cluj, precum și dacă reprezentanții 

MTIC nu au fost sesizați de nimeni asupra plecării unor autobuze, microbuze, și dacă reprezentanții MTIC nu 

au fost sesizați de nimeni despre accesul acestor autobuze sau microbuze, despre  modul de transport al 

acestor cetățeni. 

În acest context, domnul Alexandru Nazare a precizat că transportul efectuat pentru zborul de Cluj a 

avut loc în cursul nopții, MTIC nefiind notificat și informat de nicio autoritate că se deplasează atâția oameni 

spre aeroportul din Cluj. 

Opinia domnului domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a fost că nu putea veni sau ateriza o aeronavă pe 

aeroportul din Cluj, fără cunoștința Companiei sau a MTIC-ului. 

Domnul Alexandru Nazare a subliniat încă o dată că la momentul zborului respectiv, și anume cel de la 

Cluj, singurul aviz era cel al țării de destinație. 

Domnul deputat Costel Lupașcu a precizat că, conform Ordonanțelor Militare, după ora 22:00, 

autovehiculele chiar nu mai puteau circula fără a fi oprite de agenții de poliție, mai ales că drumul de la 

Suceava la Cluj este undeva în jur de 10 ore. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a dorit să dorit să aducă clarifică în urma precizărilor 

făcute de către domnul deputat Nicolae Georgescu, legat de faptul că reprezentanții MAE nu au știință. 
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Domnia sa a precizat că nu acesta a fost sensul intervenției domniei sale, sensul intervenției domniei sale 

fiind în primul rând al competențelor și responsabilităților care revin MAE, dorind să aducă în atenție faptul 

că  de-alungul carierei diplomatice a domniei sale, s-a întâlnit cu cazuri de cetățeni români care au fost supuși 

unor abuzuri mai ales în anul 2010, în Republica Cehă, când era ambasador. 

Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că a avut 270 de cetățeni 

români care au fost într-o situație de acest gen, considerând că nici unuia dintre colegii domniei sale din 

corpul diplomatic nu-i este indiferent cum sunt tratați și cum li se respectă drepturile cetățenilor români din 

afară. 

De asemenea, domnia sa a precizat că după cum se cunoaște, la porțile ambasadelor și consulatelor, 

dincolo de presiunea pe care colegii domniei sale o simt în continuare pe procesul repatrierii, probabil că va fi 

o presiune suplimentară dată de cetățenii români care au venit acolo la munci sezoniere. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai precizat că este în interesul MAE și al colegilor 

de la MTIC și MMPS să ia măsurile necesare pentru a preveni aceste lucruri. 

După cum a precizat domnia sa, ceea ce s-a prezentat, sunt niște vulnerabilități de sistem, probabil o 

lipsă de legislație, poate o memorie instituțională care nu a condus neapărat la expertiza de a gestiona 

asemenea cazuri în prezent, mai ales în context de pandemie. 

Ceea ce a dorit să mai precizeze doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a fost faptul că, 

colaborarea cu MTIC a fost excepțională, de la începutul declanșării acestei crize și până în prezent, dorind să 

se cunoască de muncă depusă alături de domnul Alexandru Nazare , inclusiv la sfârșit de săptămână târziu în 

noapte.  

În acest context, domnia sa a dus în atenția membrilor Comisiei eforturile întreprinse de MAE și MTIC 

la începutul crizei, din 12 -13 martie a.c., atunci când transportatori români de marfă erau blocați în granițe în 

Slovenia, în Italia, în Austria, în Germania, și când atunci împreună s-a reușit deblocarea a 10.000 de 

camioane, atunci când colegii de la Veneția și ambasadorii din Slovenia s-au deplasat în granițe ca să dea apă 

și sandvișuri șoferilor români care erau blocați și nu aveau niciun fel de posibilitate de a trece, neavând nicio 

perspectivă sau orizont, concluzionând că toate aceste demersuri au fost făcute cu telefoane, demersuri pe 

linia MAE, cât și a MTIC. 

Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a mai adus în atenție implicarea  MAE și 

MTIC inclusiv în aducerea echipamentelor medicale și de protecție care au fost necesare prin sprijinul pe care 

le-au acordat MAE prin ambasade și consulate și MTIC cu avioanele puse la dispoziție pentru a putea aduce 

echipamente de protecție și echipamente medicale de oriunde în lume. 

Domnia sa a precizat că toată activitatea MAE și MTIC a fost dedicată găsirii unor soluții pentru a ajuta 

acești cetățeni români aflați la nevoie. 

În acest context, domnul deputat Nicolae Georgescu a dorit să facă câteva clarificări. Astfel, domnia sa a 

precizat că a preluat elemente din discursul doamnei secretar de stat Daniela Grigore Gîtman care permanent 

a găsit formularea că MAE nu are competențe, nu are informații, domnia sa preluând doar ceea  a ce a spus 
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doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman și sub nicio formă nu a dorit să scoată în evidență faptul că 

MAE nu întreprinde demersurile necesare. 

După cum a precizat domnul deputat Nicolae Georgescu, domnia sa a precizat că a dorit să scoată în 

evidență faptul că există o slabă colaborare între ministere și că a observat de-abia acum că  doamna secretar 

de stat Daniela Grigore Gîtman a nuanțat foarte clar colaborarea cu MTIC și felicitând MTIC. 

Totodată, domnul deputat Nicolae Georgescu a mai precizat că a dorit supună că MAE a fost prea puțin 

informat și implicat în acest circuit, fiind nevoie mare de colaborare între ministere. 

În acest context, doamna deputat Claudia Gilia a precizat că din tot ceea ce s-a discutat reiese într-adevăr 

o lipsă de comunicare între ministere, și dacă s-a ajuns la un acord  în ceea a ce privește MTIC, este că acum 

nu există o colaborare foarte bună în privința celorlalte ministere, menționând colaborarea MAE și MMPS, 

pentru că, după cum a precizat domnia sa, consideră că după cum a înțeles de la doamna secretar de stat 

Daniela Grigore Gîtman, MAE nu deține informații despre acești muncitori sezonieri. 

De asemenea, doamna deputat Claudia Gilia a considerat și că prin colaborarea dintre aceste ministere 

dar și MAI, ar trebui să dețină date legate de muncitori. 

Domnia sa a precizat totodată că îi este greu să creadă că toate aceste contracte și recrutări ale 

persoanelor s-au făcut direct de către firmele din străinătate și că o firmă din străinătate poate să meargă direct 

la toți acești oameni care au plecat în străinătate. 

Legat de sprijinul acordat cetățenilor români de  către Consulatele României și Ambasadele României 

din Germania - existând în  media diferite cazuri de abuzuri asupra acestor muncitori români plecați la 

muncă în Germania -doamna deputat Claudia Gilia a dorit să cunoască dacă MAE are informații concrete 

legate de asistența acordată de Ambasada României la Berlin sau Consulatele României de pe teritoriul 

Germaniei, mai exact dacă MAE are cunoștință de astfel de cazuri și dacă s-a intervenit din partea română. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că aceste cazuri au fost în general prezentate 

de presa din România,  informând în același timp că niciunul dintre acești cetățeni români nu au apelat la 

serviciile oficiilor consulare sau ambasadelor respective, ele autosesizându-se în momentul în care le-au fost 

semnalate aceste dificultăți, iar atunci ei au luat legătura cu respectivii cetățeni români.  

În privința atribuțiilor care le revin ambasadei și consulatului în aceste situații, doamna secretar de stat 

Daniela Grigore Gîtman a precizat că se ia legătura imediat cu Inspectoratul General al Muncii din zona 

respectivă, sindicatul respectiv, în care este asociată firma recrutatoare sau firma agricolă care are acești 

cetățeni români, și nu în ultimul rând sesizează poliția dacă sunt cazuri de abuzuri. 

Domnia sa a adus de asemenea în atenție și  informațiile de presă care au circulat în media on-line și care 

poartă titlul de Coșmarul unui român plecat la sparanghel în Germania: „Am venit să câștig și uite ce pășesc 

”,.  

        În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că Ambasada României de la 

Berlin a făcut verificările și a luat legătura cu autoritățile germane. 
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       Din fericire, așa cum a mai precizat domnia sa, povestea cetățeanului român nu se verifică în 

integralitatea sa, cetățeanul român lucrând undeva în Bavaria și nu în Berlin așa cum menționase, nefiindu-i 

confiscată cartea de identitate, recunoscând singur momentul în care a descins poliția la sesizarea Ambasade 

României de la Berlin, prezentând cartea de identitate ca să poată fi identificat de ofițerul de poliție. 

        Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a informat membrii Comisiei și asupra 

faptului că cetățeanul respectiv a insistat că a luat legătura și a fost îndrumat în permanență de Consulatul 

României la Nuremberg, România neavând de altfel Consulat la Nuremberg. 

         Domnia sa a mai adus în atenția membrilor Comisiei și faptul că cetățeanul a susținut că a avut probleme 

de muncă și că a fost supus unor abuzuri, când de fapt cetățeanul respectiv a avut altercații cu alți cetățeni 

români din grup, deoarece vroia să stea singur în containerul respectiv și i-a dat pe ceilalți afară. 

        Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîmtan a mai precizat că cetățeanul respectiv a spus 

că a venit la Ambasada României de la Berlin și a vorbit la interforn, în acest context domnia sa a adus în 

atenție că la aceste misiuni există înregistrări, există pază și protecție, iar în urma verificărilor s-a constatat că 

cetățeanul respectiv nu a venit la Ambasadă, nu a ajuns în Berlin și nici nu a apelat la interfon. 

         Domnia sa a adus în atenție și faptul că ambasadele și consulatele sunt cumva nemulțumite pentru faptul 

că aceste informații care evident că le afectează și lor imaginea, sunt vehiculate în presa din România. 

        Următorul caz adus în atenție de către doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a fost cazul 

cetățeanului român din Stuttgart care a decedat de coronavirus la data de 11 aprilie a.c..  

         După cum a precizat domnia sa, informațiile din presă arătau că a venit cu lotul muncitorilor sezonieri, 

venit recent în Germania, verificările arătând de fapt că acest cetățean era acolo din luna martie, neavând 

legătură cu lotul respectiv și neapelând serviciile consulare. 

         În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că în momentul în care sunt 

semnalate astfel de cazuri, în momentul în care cetățenii români sună la ambasadă, consulate sau consulate 

onorifice, fie ele și pentru ajutor, automat cazurile respective intră în atenția MAE, neputând fi clasificate sub 

nicio formă. 

       Având în vedere cazurile apărute în presă și TV și aduse în atenție de către doamna secretar de stat 

Daniela Grigore Gîtman, doamna Claudia Gilia a propus o mai multă informare din partea MAE, considerând 

că misiunea MAE este de a informa publicul asupra acestor date ca cele prezentate în cadrul ședinței, pentru 

că, după cum a precizat domnia sa, MAE are posibilitatea de a da un punct de vedere redacțiilor care au 

sesizat cazurile respective. 

      Sugestia doamnei deputat Claudia Gilia pentru reprezentanții ministerelor prezente în cadrul ședinței fiind 

de informare publică la TV. 

       Totodată, domnia sa a precizat că, conform celor aduse în atenție de reprezentantul MAE că au fost 

postate informații pe site-ul media și pe site-urile ambasadelor, doamna deputat Gilia Claudia a propus  pentru 

o mai bună informare, publicarea clauzelor contractuale, posibilitatea de asistență consulară pe care MAE o 

poate oferi, iar pentru reprezentantul MTIC, propunerea domniei sale a fost de publicare a condițiilor de 
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efectuare a transportului, considerând aceste  informații ca fiind foarte utile, tocmai pentru a împiedica 

posibilele situații care se pot ivi. 

        În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că MAE face comunicări 

prin intermediul interpelărilor, verificările luând câteodată timp și răspunsul putând întârzia, categoric fiind 

foarte multe întrebări de la presă și din partea colegilor parlamentari. 

        Domnia sa a mai precizat că va aduce sugestii și propuneri membrilor Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării și va aduce și la cunoștința conducerii MAE. 

       Domnul secretar de stat Tudor Polak a dorit să informeze că MMPS este într-o constantă comunicare 

cu MAE și MTIC, dar în situația actuală atribuțiile MMPS sunt cumva limitate. 

       Totodată, domnia sa a precizat că MMPS a încercat să vadă exact care este sursa problemei în 

această plecare a muncitorilor români în afară, dar aici se vorbește de Legea 156/2000  privind protecția 

cetățenilor români care lucrează în străinătate,care se referă la activitatea Agențiilor de Plasare de Forță de 

Muncă. 

      Domnul secretar de stat Tudor Polak a precizat că are o informare primită de la Inspecția Muncii, în 

care se precizează că s-au strâns 68 de declarații din numărul cetățenilor care erau prezenți la aeroport, prin 

care, cetățeni respectivi au declarat că ei au semnat contracte cu angajatorii.  

 De asemenea, domnia sa a mai precizat că Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a informat că 

firmele transportatoare au semnat contracte direct cu angajatorii din Germania. 

 În ceea ce privesc Agențiile de Plasare de Forță de Muncă, domnul secretar de stat Tudor Polak a 

precizat că acestea au obligația de a transmite trimestrial Inspectoratului Teritorial de Muncă în a cărei rază 

teritorială își desfășoară activitatea, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, situația privind 

contractele de mediere încheiate și persoanele plecate în străinătate conform modelului anexat. 

   În acest context, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei faptul că, săptămâna trecută, a luat 

legătura cu toate Inspectoratele Teritoriale de Muncă din țară, pentru a lua legătura cu toate Agențiile de 

Plasare de Forță de Muncă, în așa fel încât să prezinte o situație în cel mai scurt timp posibil, pentru a 

transmite MAE-ului această situație. 

 În continuare ședinței, domnul Alexandru Nazare a dorit să aducă precizări suplimentare legate de 

problema Clujului. 

Astfel, în privința atribuțiilor pe care Autoritatea Rutieră Română (ARR) le are, domnul Alexandru 

Nazare a precizat că, după cum se cunoaște, transportul intra cât și cel interjudețean nu este suspendat nici în 

acest moment și nici nu a fost suspendat nici la momentul în care a avut loc deplasarea la Cluj. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că obligația operatorilor de transport către ARR este de a transmite 

cu jumătate de oră înainte de începerea cursei un număr limitat de informații care se referă la numărul de 

circulație, CNP-ul conducătorului auto, data începerii transportului, localitatea de plecare și cea de sosire și 

numărul total de locuri, doar atât. 
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Domnul Alexandru Nazare a adus în atenția membrilor Comisiei că în data de 8 aprilie a.c., când a avut 

loc deplasarea către Cluj, au fost notificate către ARR un număr total de 350 de locuri, pentru că nu se putea 

garanta numărul persoanelor care se aflau în autovehiculele respective. Ca atare, domnia sa a precizat că 

restul persoanelor s-au deplasat ori pe cont propriu, ori în microbuze. 

Domnia sa a mai precizat că MTIC nu avea competențele să verifice situația acelor microbuze, iar 

informația de bază pe care MTIC o avea înainte de plecarea de la Cluj a fost că 350 de persoane urmează să se 

deplaseze din diverse județe ale țării, aceste informații venind la ore diferite, la 23:56 în data de 8 aprilie, 

12:15 în data de 9, la ora 3:00 și 4:00 dimineața în data de 9 aprilie, precizând că aceste notificări privesc doar 

numărul de 350 de locuri.  

Domnul Alexandru Nazare a mai precizat  că a elaborat acel ordin de ministru imediat având în vedere 

situația prezentată, ordin care a reglementat în privința transportului, considerându-l concludent, pentru că 

până acum nu a mai întâlnit o situație similară. 

Domnia sa a mai precizat că, transportul a fost reglementat astfel încât să nu mai fie astfel de probleme.   

Domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a precizat că trebuie văzut foarte clar cum pot fi ajutați acești 

români și ce putem face pentru acești români. 

Totodată, domnia sa a considerat că elementele prezentate de ministere sunt extrem de utile în acest 

sens, prin urmare, domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a precizat că în urma informațiilor primite se poate 

face o imagine și pot transmite mai departe numărul cetățenilor români din diferite țări. 

 Doamna deputat Angelica Fădor a precizat că apreciază activitatea MAE, a MMPS și a MTIC, fiind 

conștientă de muncă asiduă depusă în ultima perioadă, pentru că cu toți trecem o perioadă extrem de dificilă, 

neexistând din păcate un ghid de reguli pe care să fi știut de la început cum să îl aplicăm. 

 Domnia sa a mai precizat că este din județul Suceava, considerând că ar putea aduce lămuriri în 

privința oamenilor care au plecat la muncă din Suceava. 

  Totodată, doamna deputat Angelica Fădor a precizat că discută des cu colegii primari, domnia sa fiind 

fost primar, dorind să aducă la cunoștință că acești cetățeni, când au mers la primării și au avut nevoie de 

documente li s-au explicat riscurile l-a care se expun, aducându-li-se în atenție că ar fi mai bine să nu facă 

acest lucru. 

 Domnia sa a mai precizat că majoritatea cetățenilor au explicat că nu este pentru prima dată când merg 

acolo, că își doresc să meargă acolo, și că sunt conștienți de riscurile la care se expun. 

 Totodată, doamna deputat Angelica Fădor a precizat că apreciază încercările ministerelor în toată 

această perioadă, în mare parte reușind să apere drepturile acestor cetățeni, mulțumindu-le pe această cale și 

fiind convinsă că și pe viitor vor face tot ce le va sta în putință pentru a preîntâmpina situațiile de genul celor 

întâmplate la Cluj. 

În încheierea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a avut câteva întrebări legate de cele 2 

linii telefonice care sunt puse la dispoziție pentru cetățenii români din afara granițelor. 
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Mai exact, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă MAE are cumva, sau dacă 

există o statistică legată de numărul de apeluri primite, pe de o parte, și de operatori care practic răspund la 

telefoanele respective, dacă există o astfel de statistică la nivel de MAE. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că sunt mai multe modalități de apelare a 

misiunilor diplomatice și consulare, prima referindu-se la call-centerul care se află la MAE și care este 

conectat ambasadelor, aici lucrând 20 de colegi, operatorii fiind suplimentați de la începutul pandemiei,  

tocmai pentru a prelua 24 din 24  de ore, timp de 7 zile pe săptămână toate apelurile respective. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că este un task la MAE care preia mesajele scrise pe care 

Departamentul Consular sau Direcțiile de linie le primesc de la cetățenii români 

De asemenea, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că ambasada, la rândul ei are 

Cancelaria ambasadorului unde sunt primite apelurile respective, dar există și telefoanele consulare, în care 

fiecare ambasadă și oficiul consular are o linie, un Telverde. 

Domnia sa a mai precizat că a citit un articol în cazul Germaniei, raportul Ambasadei României din 

Berlin care a informat MAE că își mărește numărul de operatori pentru a răspunde și cazurilor de dificultate 

pentru cetățenii români, lucrători sezonieri. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman  a mai informat asupra numărului de apeluri telefonice, 

precizând că, conform contorizării MAE, acesta sunt în număr de 10.000 de apeluri înregistrate în perioada 12 

martie – 02 aprilie, numărul neincluzând și solicitările scrise primite atât Departamentul Consular cât și 

ambasadele României. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă Ambasada 

României din Spania, cât și cu cea din Franța, și-au reînceput activitatea, având în vedere că activitatea 

acestora a fost suspendată la un moment din cauza infecției cu COVID. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că activitatea ambasadelor 

României din Spania și Franța nu a fost suspendată, dar în funcție de zona de risc a dispus la un moment dat 

restrângerea activității ambasadelor și suspendarea activităților consulare care nu erau urgențe. 

Astfel, după cum a mai precizat domnia sa, MAE a dispus de asemenea ca toți lucrătorii din ambasadă, 

cât și atașații economici, de muncă sau militari, să sprijine colectivul diplomatic în problema repatrierilor și a 

cetățenilor români care necesită îndrumare pe perioada pandemiei, practic toate celelalte activități fiind 

anulate și redirecționate forțele pentru problema repatrierilor. 

Totodată, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că ce s-a suspendat pe alocuri a fost 

activitatea consulară la ghișeu, programările de acte notariale, de activitate consulară directă, acestea fiind 

suspendate și reprogramate după ieșirea din criză, însă tot ce a însemnat apeluri de urgență și repatrieri 

funcționează și acum 24 din 24, 7 zile pe săptămână. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție faptul că, în Luxemburg colegii domniei sale sunt bine, în 

Spania de asemenea, unul dintre colegi și-a revenit și este spre vindecare, iar în Franța se așteaptă rezultatul 

celei de-a doua serii de teste pentru a spune că colegii sunt în afară de orice pericol. 
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În cazul Franței, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că din fericire, a avut un 

număr de 7 colegi infectați, însă cu forme ușoare de coronavirus, de aceea sunt optimiști, urmând ca zilele 

acestea să afle, practic 11 colegi din corpul diplomatic au fost infectați. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a informat că a primit un număr de foarte mare de solicitări 

din partea cetățenilor români aflați în diverse situații limită, domnia sa dorind să cunoască dacă reprezentantul 

MAE consideră utilă colectarea acestor solicitări și trimiterea acestora în formă scrisă, precizând în același 

timp că nu cunoaște dacă MAE va putea oferi o soluție imediată , dar cel puțin MAE să aibă cunoștință de 

situațiile respective. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că trimiterea acestor solicitări și în formă 

scrisă ajută, existând Departamentul Consular care este în primă linie, dar de asemenea este și Centrul 

Operațional de la Ciolpani care preiau și ei aceste apeluri. 

Astfel, domnia sa adresat rugămintea de a se transmite solicitările pentru a le da spre știință și în 

atenția ambasadelor, acestea fiind instructate ca în măsura în care identifică o soluție urgență, o soluție de a 

veni în sprijinul respectivului petent, să acționeze imediat. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a informat asupra faptului că sunt persoane 

care nu cunosc datele de contact ale Ambasadelor, Consulatelor, că nu știu să utilizeze un email, mulți 

semnalând prin comentarii, alți cetățeni plângându-se că nu reușesc să vorbească cu un operator. 

În urma informațiilor transmise de către domnul președinte Constantin Codreanu, doamna secretar de 

stat Daniela Grigore Gîtman a informat membrii Comisiei că atunci când primesc sesizări se poate să nu 

răspundă imediat fiind o zi mai aglomerată, dar dacă există date de contact, ambasadele sau ceilalți membrii ai 

oficiilor consulare contactează imediat respectivii petenți pentru a afla problema. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție cazul cetățenilor români din Polonia, în momentul în care          

s-a declanșat criza, în care un număr de 242 de studenți români au fost blocați în Polonia, MAE solicitând și 

primind de la Ministerul Educației Naționale (MEN) lista acelor studenți, ambasada contactându-i pe fiecare 

în parte pentru a-i anunța de zborurile care se pregăteau pentru aducerea lor în țară. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă are informații legate de numărul 

transporturilor care au existat, curse charter, pentru că după cum a precizat domnia sa, au fost anunțate recent 

transporturi ale unor lucrători sezonieri, cetățeni străini din România, mai exact dacă MAE are o statistică a 

acestor zboruri, dacă au existat, precum și câte dintre aceste zboruri au fost utilizate pentru a aduce în 

România, în navele respective care veneau goale spre România, cetățeni români. 

Domnia sa a dorit să precizeze că se referă la cetățenii străini care au fost evacuați din România, 

cetățeni sezonieri, cel puțin în Italia existând un astfel de transport, dar existând și altele. 

Domnul Alexandru Nazare a precizat că o solicite o astfel de situație de la Autoritatea Aeronautică și 

va prezenta aceste informații. 

Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a felicitat reprezentanții MAE pentru efortul depus, 

pentru postarea de informații foarte utile pentru românii din afară - paginile accesate mai ales de colegii 
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parlamentari, de facebook, dar și paginile ambasadelor din statele respective - având în vedere numărul de 

ani locuiți în afara României, și cunoscând după cum a precizat domnia sa mare parte dintre greutățile pe care 

le întâmpină mulți dintre compatrioții noștri de acolo, dar și provocările pe care le au și de care au parte 

colegii din ambasade, din consulate, 

Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a mai precizat că a observat informații 

foarte utile, prompte, publicate de la o zi la alta, considerând astfel că reprezentanții MAE trebuiesc felicitați, 

însă, din punctul de vedere al unor direcții sau birouri care ar trebui să asigure legătura dintre ITM-urile din 

România și cele corespondente din afara UE, domnia sa a precizat că aici ar mai trebui lucrat puțin. 

De asemenea, domnia sa a precizat că spune acest lucru tot în cunoștință de cauză, pentru că a locuit 

un număr de ani în UK, cunoscând că există un birou de lucru al atașatului pe probleme de muncă și probleme 

sociale în UK, și cunoaște că și-au făcut treaba cu celeritate, dar în opinia domniei sale, ar trebui stabilite 

proceduri de lucru mai clare din această privință, și în acest fel, ITM-urile din România să aibă posibilitatea 

de a verifica într-un timp mult mai scurt și mult mai eficient situațiile în care se află românii din Germania, 

Spania, UK spre exemplu. 

Cu privire la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel 

Popescu a precizat că în UK există și riscuri de exploatări de muncă, cunoscând că există o listă neagră a 

firmelor care nu fac contracte de muncă în totală legalitate, nu doar cu reglementările statului român ci și cu 

reglementările statului gazdă. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că din acest punct de vedere consideră că ar fi binevenită o 

activitate proactivă din partea MMPS, mai ales în această perioadă pe care o consideră că poate fi extinsă și 

după terminarea acestei pandemii, activitate de care pot beneficia mult mai mulți români decât ne putem 

imagina. 
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