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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată:  Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 17/09/2020 
Obiectul întebării: Înființarea Consulatului General al României la Ismail. 
 
Stimate domnule ministru, 

 
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 
Deputaților a primit textul Scrisorii deschise pe care mai multe societăți național-
culturale românești din sudul istoric al Basarabiei (regiunea Odesa din Ucraina) a 
adresat-o recent atât Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, cât și 
Ministerului Afacerilor Externe al României, având ca obiect înființarea unui 
Consulat General al României la Ismail. 

Scrisoarea deschisă s-a bucurat de o largă mediatizare în presa din România1 și 
Ucraina2. 

                                  
1 Mediul asociativ românesc din Sudul Basarabiei solicită deschiderea unui consulat al României la Ismail 
şi rezolvarea problemelor în domeniul educaţiei http://tvrmoldova.md/romania-la-zi/mediul-asociativ-
romanesc-din-sudul-basarabiei-solicita-deschiderea-unui-consulat-al-romaniei-la-ismail-si-rezolvarea-
problemelor-in-domeniul-educatiei/; Scrisoare deschisă a românilor din sudul Basarabiei către Aurescu și 
Kuleba https://www.cotidianul.ro/scrisoare-deschisa-a-romanilor-din-sudul-basarabiei-catre-aurescu-si-
kuleba/; Românii din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa, cer consulat românesc la Ismail 
https://infoprut.ro/67406-romanii-din-sudul-basarabiei-regiunea-odesa-cer-consulat-romanesc-la-
ismail.html;  Pledoarie pentru deschiderea unui consulat al României la Ismail, în Sudul Basarabiei 
https://infoprut.ro/67277-pledoarie-pentru-deschiderea-unui-consulat-al-romaniei-la-ismail-in-sudul-
basarabiei.html; Ucraina vrea un nou consulat la Sighet! De ce nu vrea și România unul la Ismail, cerut 
mereu de comunitatea românească din Sudul Basarabiei? https://rgnpress.ro/2020/09/09/ucraina-vrea-un-
nou-consulat-la-sighet-de-ce-nu-vrea-si-romania-unul-la-ismail-cerut-mereu-de-comunitatea-romaneasca-
din-sudul-basarabiei/  
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În Scrisoarea deschisă, redactată în limbile română și ucraineană, se spune între 
altele, în partea referitoare la Ministerul Afacerilor Externe al României: 

”Solicităm Ministerului Afacerilor Externe din România: 

1. Să iniţieze procedura de deschidere a unui Consulat al României în oraşul 
Ismail din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa, în reciprocitate la intenţiile de 
deschidere de către Ucraina a unui Consulat la Sighetul Marmaţiei. 

În sprijinul acestui deziderat în primul rând am dori să anticipăm posibilul 
contraargument, conform căruia în regiunea Odesa deja activează Consulatul 
General al României de la Odesa. Problema constă în distanţa considerabilă 
dintre locaţia consulatului şi zona compact populată de cetăţeni ai Ucrainei 
vorbitori de limbă română din Sudul Basarabiei, mai exact în raioanele Reni, 
Ismail şi Chilia, limitrofe judeţului Tulcea pe Dunăre şi braţul Chilia al fluviului. În 
comparaţie cu Consulatele României din Cernăuţi şi Slatina, situate în preajma, 
sau în ”interiorul” zonelor cu populaţie majoritară românească şi în imediata 
apropiere de frontiera cu România, cel de la Odesa se află la o distanţă 
considerabilă, din ambele puncte de vedere. 

Amintim că unul dintre argumentele principale pentru deschiderea Consulatului 
României de la Slatina, din regiunea Transcarpatică a fost dinstanţa 
considerabilă de aproximativ 250 kilometri dintre centrul comunităţii româneşti 
din Maramureşul Istoric (din dreapta Tisei) şi Cernăuţi, oraş în care din anul 
1998, la fel, a fost deschis un Consulat General al României. 

În fapt, de la Ismail avem o distanţă de 257 km până la centrul regional Odesa, 
pe teritoriul Ucrainei, tranzitând oraşul Bilhorod-Dnistrovskiy şi staţiunea 
balneară Zatoka. Tranzitând Republica Moldova pe la Palanca de la Ismail la 
Odesa parcurgem 238 km. În ce priveşte accesul etnicilor români la serviciile 
consulare - distanţa de la cea mai îndepărtată localitate cu populaţie majoritară 
românească - satul Frecăţei/Lymanske din raionul Reni, până la centrul regional 
Odesa, este de tocmai 317 km (în versiunea cea mai scurtă, pe la Palanca, 
tranzitând R.Moldova). 

Având în vedere, că peste 3/4 din populaţia românofonă din Sudul Basarabiei 
(peste 60.000 din aproximativ 80.000 de cetăţeni, vorbitori de limbă română) 
locuieşte în cele 3 raioane - Reni, Ismail şi Chilia, limitrofe judeţului Tulcea din 
România, necesitatea deschiderii unui consulat al României la Ismail este tot mai 
evidentă. După cum bine cunoaşteţi, cu o populaţie actuală de peste 70.000 de 
locuitori, oraşul Ismail este port la Dunăre şi fostă reşedinţă a judeţului omonim 

                                                                                                                    
2 Mediul asociativ românesc din Sudul Basarabiei solicită deschiderea unui consulat al României la Ismail 
și rezolvarea problemelor în domeniul educației https://bucpress.eu/opinie/mediul-asociativ-romanesc-din-
sudul-12809; Scrisoare deschisă Ministerelor Afacerilor Externe ale Ucrainei și României 
http://lyberti.com/scrisoare-deschisa-ministerelor-afacerilor-externe-ale-ucrainei-si-romaniei/; В Измаиле 
просят открыть румынское консульство https://izmacity.com/read/city/99856/v-izmaile-prosyat-otkryt-
rumynskoe-konsulstvo; В Измаиле может открыться Консульство Румынии 
https://reporter.com.ua/news/7ma420/ В Измаиле предлагается открыть Консульство Румынии 
https://bessarabiainform.com/2020/09/v-izmaile-predlagaetsya-otkryt-konsulstvo-rumynii/; В Измаиле 
предлагается открыть Консульство Румынии https://odessa.web2ua.com/v-izmaile-predlagaetsja-otkryt-
konsulstvo-rumynii-
7425/?fbclid=IwAR3DXWTtmdgMnW9BUlUUJRLC1MRFRntQVq1DjUZHFBN2zJtaMwA82vy4EG0  
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în perioadele administraţiei româneşti în Sudul Basarabiei în anii 1856-1878 şi 
respectiv 1918-1940, precum şi a regiunii Ismail din componenţa RSS Ucrainene 
între anii 1940-1954. Este, de altfel şi cel mai important centru economic, cultural 
şi universitar din Sudul Basarabiei. Pentru perioada modernă, de independenţă a 
Ucrainei, Consulatul României ar fi prima reprezentanţă diplomatică străină 
acreditată şi deschisă în oraşul Ismail, iar deschiderea Consulatului va da un 
imbold important vieţii culturale şi educaţionale a comunităţii istorice româneşti 
din regiune. 

La toate argumentele menţionate mai sus putem adăuga şi deschiderea recentă, 
la doar 45 km distanţă de Ismail, a trecerii cu bacul/feribotul la Cartal (Orlivka) - 
Isaccea, care doar va intensifica circulaţia transfrontalieră a persoanelor şi 
mărfurilor între regiunile Dobrogea şi Sudul Basarabiei în anii următori, iar de 
serviciile Consulatului se vor putea folosi cetăţenii români aflaţi în această 
regiune”. 

Totodată, în partea referitoare la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, 
semnatarii Scrisorii deschise susțin între altele: 

”Concomitent, solicităm Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina: 

1. Să înlesnească şi să sprijine, de comun acord cu partea română, procedura 
de deschidere a unui Consulat al României în oraşul Ismail din regiunea Odesa, 
în reciprocitate la intenţiile de deschidere a Consulatului Ucrainei la Sighetul 
Marmaţiei”. 

Așa cum se cunoaște, Bugeacul, adică Sudul Basarabiei istorice (fostele judeţe 
intebelice Ismail, Cetatea Albă şi părţi ale judeţelor Cahul şi Tighina) are o 
suprafaţă de 13 106 kilometri pătraţi între faţada basarabeană a Mării Negre şi 
fluviile Dunărea şi Nistru. 

Populaţia din această regiune istorică a Basarabiei reprezintă, potrivit datelor 
ultimului recensământ general al populaţiei din Ucraina, un total de 481 014 
locuitori grupaţi în 176 de primării organizate, la rândul lor, până de curând, în 9 
raioane: Arciz, Bolgrad, Cetatea Albă, Chilia, Ismail, Reni, Sărata, Tarutin şi 
Tatarbunar. 

Până în anul 1954 localitățile din Sudul Basarabiei au fost organizate în regiunea 
Ismail. La 15 februarie 1954, printr-un Decret al Sovietului Suprem al URSS, 
regiunea Ismail a fost desființată, iar teritoriul ei a fost anexat regiunii Odesa3. 

                                  
3 ”ОБ УПРАЗДНЕНИИ ИЗМАИЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР Указ от 15 февраля 1954 г. 
(«Ведомости Верховного Совета СССР» 1954 г. № 4) 
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Украинской Советской 
Социалистической Республики об упразднении Измаильской области и передаче ее территории в 
состав Одесской области. 
DESPRE DESFIINȚAREA REGIUNII ISMAIL DIN RSS UCRAINEANĂ (Decret din 15 februarie 1954 
(«Monitorul Sovietului Suprem al URSS» pe anul 1954, nr. 4) 
Se aprobă propunerea Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Socialiste Ucrainene privind desființarea 
regiunii Ismail și transmiterea teritoriului acesteia în componența regiunii Odesa.” 
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Principalele comunități etnice din Sudul Basarabiei sunt reprezentate de bulgari, 
români, ucraineni, ruși lipoveni și găgăuzi. Există și comunități mai mici 
de albanezi, greci, țigani și evrei. Niciuna dintre comunitățile etnice nu deține 
majoritatea în această regiune, ai cărei locuitori se remarcă prin cel mai ridicat 
nivel de toleranță etnică în Ucraina de astăzi. În cuprinsul fostei regiuni 
Ismail, populația românească deține o pondere de 18%. Vechea comunitate 
numeroasă a nemților basarabeni a fost aproape integral evacuată în 
Germania conform înțelegerilor sovieto-germane. 

Având în vedere cele expuse mai sus și găsind perfect îndreptățite cererile 
formulate în Scrisoarea deschisă pe care v-au adresat-o reprezentanții mediului 
asociativ românesc din sudul Basarabiei istorice (regiunea Odesa), vă rugăm 
respectuos să ne transmiteți: 

1. Punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe al României privind 
înființarea unui Consulat General al României la Ismail cerut cu tărie de către 
mediul asociativ românesc din sudul Basarabiei istorice. 
 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




