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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 

Nr. înreg. A/USR/266/16.06.2020 
 
Către:  Guvernul României,  

Ministerul Afacerilor Interne - Domnului Ministru Ion-Marcel Vela 

 

 

De la:  Nicolae Daniel Popescu  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 

 

ÎNTREBARE 

 

Obiectul întrebării: Migrația ilegală de la granița României cu Ucraina. Gradul de ocupare în 

Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din România.  

 

Stimate domnule ministru, 

 

Județele situate de-a lungul frontierei  cu  Ucraina, inclusiv Suceava, s-au confruntat în 

ultimii ani cu o creștere importantă a numărului cetățenilor ucraineni care au dorit să se relocheze 

în România, de teama unor conflicte sau amenințări prezente în țara vecină. O altă problemă este 

legată de unii imigranți ilegali, din afara spațiului comunitar,  care  folosesc ca tranzit Ucraina1 

pentru a ajunge în țările Uniunii Europene, mai  ales cetățeni din țările asiatice și nord-africane. 

Unii dintre aceștia sunt ghidați de călăuze până la granița Ucrainei cu România - în special la 

granița cu județele Suceava și Maramureș.  

 

Având în vedere aceste probleme, vă rog să îmi comunicați: 

 

1. Care sunt problemele cele mai importante legate de migrația ilegală rezolvate de 

polițiștii de frontieră din județul Suceava? 

2. În ce mod este pregătită România să recepționeze un eventual număr masiv de 

solicitanți de azil și câte astfel de cereri s-au înregistrat între anii 2007 - 2019? 

3. Câte Centre Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil funcționează 

pe teritoriul României și care este capacitatea de ocupare a acestora? Vă rog să îmi 

furnizați răspunsul în format tabelar, cu datele pentru fiecare centru în parte.  

                                                      
1
 https://www.stirisuceava.net/2020/06/foto-doi-algerieni-care-au-trecut.html  

https://www.stirisuceava.net/2020/06/foto-doi-algerieni-care-au-trecut.html
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 Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

 

Cu deosebită considerație,  

 

 




