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Către:  Ministerul Muncii și Protecției Sociale  
Doamnei Ministru Victoria Violeta ALEXANDRU     
  

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Situația cetățenilor sri-lankezi 

Stimată doamnă Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

 În cursul zilei de 24 mai, două autocare cu 36 de cetățeni sri-lankezi s-au pus în mișcare cu 
destinația Aeroport Otopeni, în vederea întoarcerii în țara lor. Este vorba despre 35 de cetățeni sri-
lankezi care au ieșit din carantină și un cetățean sri-lankez externat din spital în cursul zilei de 24 
mai. Aceste informații au fost emise în mod oficial de către Centrul Județean de Comunicare 
Botoșani, ce este în subordinea prefectului Dan Nechifor. Ajunși însă la aeroport, în noaptea zilei de 
24 mai cetățenii sri-lankezi au constatat că nu îi aștepta nicio cursă specială care să îi ducă acasă, 
așa cum fuseseră informați. Niciun avion comercial nu zboară însă spre Sri Lanka, țară care are 
aeroporturile închise. Poliția nu le permitea oamenilor să staționeze în aeroport, pentru că nu aveau 
bilet de avion, iar oamenii nu aveau bani să-și cumpere bilet de avion și oricum, nicio cursă nu 
zboară la Colombo.  

 În acest sens, vă rog să îmi comunicați cine a hotărât să îi trimită pe acești cetățeni la 
București cu autocarul? Cine i-a informat pe acești cetățeni că vor pleca în țara natală cu un avion în 
condițiile în care nu era clară posibilitatea de a fi îmbarcați? Cum apreciați deciziile dispuse de către 
Prefectul Județului Botoșani în coordonarea acestei situații? Prefectul Dan Nechifor s-a consultat cu 
dumneavoastră înainte de a dispune trimiterea cetățenilor la București sau decizia este asumată 

personal de dumnealui? 

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc! 

       Cu deosebită stimă, 
  Deputat Costel Lupașcu 
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