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Interpelare 

 

 

C"tre: Guvernul României 

           Domnului Prim � ministru Ludovic ORBAN 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: Situa#ia cet"#enilor români pleca#i la munc" în Germania     

 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru,  

 

Recent am asistat cu to#ii la plecarea masiv" a românilor la munc" în Germania, f"r" a li 

se asigura un minim de control !i securitate, a!a cum prev"d ordonan#ele militare ale Guvernul 

României, în contextul evolu#iei epidemiologice determinat" de r"spândirea COVID-19.  

În fiecare zi suntem informa#i, de la televizor, c" este o cre!tere a num"rului de cazuri 

infecta#i cu COVID 19, izola#i !i în carantin". Totodat", sear" de sear", suntem avertiza#i, de 

Grupul pentru Comunicare Strategic", de dumneavoastr" !i de Pre!edintele României, s" nu ne 

relaxam c" greul abia acum urmeaz". Cu toate astea Guvernul a permis mi!carea a sute de oameni 

din principalul focar de COVID19, Suceava.   

De ce nu au fost luate toate m"surile pentru respectarea normelor de siguran#"? Oameni 

din cea mai contaminat" zona din România au fost îngr"m"di#i în autobuze. La aeroport a fost 

îmbulzeal", nu s-a respectat distan#area social". Nu au fost realizate teste la plecare, de exemplu: 

m"surarea m"car temperaturii corpului celor care urmau s" se îmbarce.  

Stimate Domnule Prim-ministru, v" rog s"-mi transmite#i informa#ii despre acordul dintre 

România !i Germania privitor la lucr"torii sezonieri, despre dialogul cu partenerii germani, în ce 

condi#ii sunt caza#i, îngriji#i !i sprijini#i muncitorii românii pleca#i la munc" în Germania? A! vrea 
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s" !tiu dac" în Germania au fost testa#i !i au beneficiat de întreg pachetul de s"n"tate, siguran#" !i 

protec#ie conform protocoalelor medicale specifice pentru perioada de pandemie. 

V" rog s"-mi spune#i dac" !i pentru alte #"ri se preg"tesc muncitori din România, dac" le 

sunt asigurate toate condi#iile de igien", îngrijire !i acomodare, conform protocoalelor medicale 

specifice fenomenului epidemiologic COVID � 19?  

 

V" rog s"-mi r"spunde#i prin email: vlad.alexandrescu@senat.ro 

Cu considera#ie, 

13.04.2020                                                                                  Senator Vlad Alexandrescu 

 


