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Subiectul : Românii întorși în țară pe perioada pandemiei, șomeri fără speranță 

 

Pandemia de COVID-19 și măsurile întreprinse odată cu instaurarea stării de urgență 

și de alertă au afectat întreaga economie a României. Numărul șomerilor a crescut brusc, iar 

rândurile au fost îngroșate de românii întorși în țară din cauza virusului ucigaș. Peste un 

milion de români au căutat adăpost acasă, iar față de aceștia Guvernul are o datorie uriașă. 

Din păcate, mulți dintre ei aleg să plece din nou peste hotare, din cauza lipsei măsurilor 

sustenabile, care să le asigure un loc de muncă sau crearea unor premise care să îi convingă de 

faptul că într-un viitor relativ scurt au șansa de a se angaja în țara lor, pe un salariu decent.  
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În acest fel, în România există riscul ca problema familiilor destrămate din cauza 

plecării unor membri la muncă în străinătate, să se adâncească. În astfel de momente grele, 

atenția Guvernului trebuie să se îndrepte spre noțiunea de familie în ansamblul său. Neluarea 

unor măsuri urgente, de creare a unui cadru de sprijin destinat categoriilor vulnerabile, va 

avea ca efect pe termen mediu și lung creșterea procentului de abandon școlar, a 

analfabetismului și a analfabetismului funcțional, considerat și cel mai periculos pentru 

funcționarea statului. Mai mult, pierderea noțiunii de familie pentru viitorii protagoniști ai 

structurii de bază ai unui popor, aceea de familie tradițională, reprezintă, de asemenea, un 

pericol pentru țara noastră, în contextul în care vorbim despre evoluția României după 

modelul țărilor dezvoltate.   

Într-o declarație susținută de dumneavoastră în media, spuneați că în pofida 

pandemiei, un milion de români s-au întors în țară în ultima perioadă. Pentru aceștia v-ați 

angajat că veți găsi soluții de a-i menține acasă, alături de familie. Din păcate, printre măsurile 

anunțate de reprezentanții Guvernului se regăsesc programele de muncă sezonieră în 

Germania, Italia sau Spania, ori acestea, doamna ministru, trebuie să recunoașteți că nu 

reprezintă soluția, ba din contră, încurajează exodul românilor pe perioade foarte lungi sau 

definitiv stabiliți în alte țări.  

Astfel, doamna ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Conform datelor pe care le dețineți, concret, câți români au revenit în țară pe 

perioada pandemiei? 

2. Dintre  românii întorși în țară, câți  au găsit un loc de muncă? 

3. La nivelul ministerului pe care îl conduceți, exită o strategie destinată persoanelor 

vulnerabile din acest punct de vedere? Dacă da, care este aceasta?  

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!    

 

 

Deputat PSD, 

MIHAI WEBER  




