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Iniţiative legislative 
1. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de bonă şi baby 

sitter în România  
• Propunerea legislativă urmăreşte creearea unui domeniu complementar creşelor şi 

grădiniţelor, prin reglementarea activităţilor de îngrijire şi supraveghere a copiilor la 
domiciliu pe timpul zilei prin stabilirea  procedurilor de monitorizare a acestor activităţi în 
vederea respectării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul drepturilor copiilor, domeniul 
muncii şi fiscalităţii aferente. 

 
2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
• Persoanele cu boli degenerative precum Alzheimer, Parkinson, ateroscleroză, osteoporoză, 

osteoartrită, diabet etc. vor primi un certificat permanent, la fel ca persoanele cu handicap 
irecuperabil astfel încât nu se vor mai prezenta deloc la comisiile de evaluare. 
 
3. Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
• Propunerea legislativă are în vedere o îmbunătăţire a procedurilor de verificare a cererilor 

privind acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului, atât prin reconsiderarea termenelor de 
transmitere a documentelor, cât şi prin stabilirea unui termen precis pentru începerea plăţilor 
drepturilor lunare. 

4. Propunere legislativă privind practica elevilor şi studenţilor 
• Prezenta propunere legislativă urmăreşte flexibilizarea condiţiilor de practică astfel încât să 

permită mai multor operatori economici să se implice în instruirea elevilor şi studenţilor astfel 
încât aceştia să se poată pregăti pentru condiţiile reale din piaţa muncii din România prin: 
introducerea unui stagiu preliminar de practică în vederea orientării vocaţionale, certificarea 
activităţii practice, responsabilizarea agenţilor economici, realizarea unei platforme publice de 
promovare pentru practica elevilor şi studenţilor, accesibilă online şi aflată în administrarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, asigurarea calităţii programelor de instruire practică. 

 
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 
• Propunerea legislativă are în vedere să combată tarifele speculative practicate de unii 

operatori de transport rutier care efectuează curse pentru transportul elevilor care învaţă în altă 
localitate decât cea de domiciliu. Pentru aceste servicii operatorii nu vor mai putea impune 
tarife speculative mai mari decât tariful mediu naţional calculat periodic de Ministerul 
Transporturilor. 

 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
• Propunerea legislativă propune suspendarea mandatului de deputat şi senator imediat după 

constatarea unei modificări a statutului politic al parlamentarului. Stabilirea sau restabilirea 
legitimităţii exercitării mandatului de deputat sau senator se va face doar pe baza consultării 
imediate a electoratului din colegiul uninominal în care a fost ales respectivul parlamentar 
prin organizarea unui referendum. 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul electoral 
• Propunerea legislativă prevede modificarea legii 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului. Astfel, la nivelul unui colegiu uninominal de deputat sau senator se 
organizează referendumul pentru consultarea electoratului cu privire la decizia unui deputat 
sau senator de a renunţa la calitatea de deputat sau senator independent sau la cea de membru 
al grupului parlamentar al partidului care i-a aprobat candidatura pentru funcţia de deputat sau 
senator.  

 
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii 
• Stabilirea cuantumului alocaţiei pentru copii în raport cu indicatorul social de referinţă. 
 

9. Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României 
• Revizuirea Constituţiei urmăreşte îndeplinirea a trei obiective: sporirea garanţiilor drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, asigurarea unui cadru instituţional de stabilitate şi 
cooperare, reorganizarea administrativ-teritorială prin introducerea regiunilor. 

 
10. Propunere legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului 

• Propunerea legislativă urmăreşte să le creeze părinţilor condiţiile necesare pentru protejarea 
sănătăţii copiilor şi prevenirea îmbolnăvirii acestora.  
 
11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003, 

privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri 
• Propunerea legislativă are în vedere interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de 

cianuri în orice etapă a exploatării aurului şi argintului sau a procesării şi înnobilării 
reziduurilor. 

 
12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare Nr.7/1996 
• Instituirea obligativităţii ca în cartea funciară a imobilului să fie menţionat şi riscul seismic 

stabilit în urma unei expertize tehnice de specialitate, astfel încât cei care achiziţionează o 
locuinţă să cunoască starea în care se află aceasta.  

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 a 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

• Înăsprirea consistentă a pedepselor şi amenzilor pentru toate categoriile de infracţiuni 
prevăzute în legislaţia actuală pentru activităţile de braconaj. 
 
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

•  Introducerea obligativităţii ca autoritatea contractantă să precizeze în documentaţia de 
atribuire informaţii referitoare la clauzele contractuale speciale privind valoarea 
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despăgubirilor ce vor fi plătite de ofertantul declarat câştigător şi introducerea obligaţiei 
ofertanţilor de a vizita amplasamentul pentru lucrările de construcţii 
 
15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.60 alin.(1) şi (2) din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
• Prelungirea vârstei până la care copiii pot beneficia de plasament exclusiv în familie extinsă 

sau substitutivă 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

• Ocuparea de funcţii de conducere în cadrul spitalelor de către cadre universitare fără avizul 
Ministerului Sănătăţii pentru eficientizarea procesului de numiri.  
 
17. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician 

• Reglementarea profesiei de dietician 
 
18. Propunere legislativă privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 

• Reglementarea desfăşurării activităţii de voluntariat printr-un contract – cadru în formă scrisă, 
recunoaşterea voluntariatului ca experienţă profesională, şi posibilitatea eliberării unui 
certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat de către organizaţia 
gazdă la solicitarea voluntarului.  
 
19. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 
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Declaraţii politice 
1. Realităţile din mediul rural şi necesitatea intervenţiei legislative în domeniul 

medico-social 

• Adaptarea reţelei naţionale de unităţi de asistenţă medico-socială , în special în zonele rurale 
cu populaţie îmbătrânită şi cu un număr mare de bolnavi cronici astfel încât bătrânii din să 
aibă acces la o îngrijire minimă, din punct de vedere medical şi al igienei personale.  

 
2. Reglementarea legislaţiei în domeniul îngrijirii copilului la domiciliu, pe timpul zilei 

 
• Realizarea unui sistem public standardizat prin adoptarea unui proiect de lege care să permită 

construcţia unui model normativ de formare profesională în vederea constituirii reţelei publice 
de bone/babysitters, acreditate şi calificate, care să ofere servicii de îngrijire şi educare a 
copiilor pe timpul zilei, completate de o reţea de monitorizare pentru asigurarea calităţii 
serviciilor de babysitting. 

 
3. Elaborarea unei strategii naţionale care să răspundă nevoilor persoanelor 

diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi instituirea unui cadru legal complex 
de sprijinire a acestui domeniu 

• Crearea unei reglementări a domeniului persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul 
autist şi pregătirea cadrului normativ pentru acest lucru, care să prevadă îndeplinirea 
următoarelor obiective: crearea unui cadru instituţional cu personal instruit în domeniul 
persoanelor cu TSA, dezvoltarea serviciilor de diagnosticare a persoanelor cu TSA, asigurarea 
accesului la educaţie adaptată nevoilor copiilor şi tinerilor cu TSA, asigurarea accesului la 
servicii de formare profesională şi acces pe piaţa muncii adaptate adulţilor cu TSA, 
organizarea serviciilor de suport în vederea integrării sociale pentru persoanele diagnosticate 
cu TSA şi pentru familiile acestora, creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu 
TSA.  

 
4. Elaborarea de politici publice în contextul incluziunii sociale a romilor, prin 

creşterea coerenţei documentelor programatice 

• Necesitatea ca Guvernul şi celelalte instituţii ale statului să colecteze în mod sistematic date 
statistice riguroase cu privire la romii din România pentru a genera politici corente şi eficiente 
privind incluziunea etnicilor romi în cadrul societăţii. PSD a înfiinţat în cadrul TSD “Liga 
pentru Minorităţi”, prin care doreşte să dea tinerilor romi o voce şi o posibilitate de a participa 
la viaţa politică şi la deciziile autorităţilor publice. 

 
5. Politici europene privind participarea pe piaţa muncii şi informarea tinerilor 

• Ascultarea părerilor tineretului, instituirea unui forum pentru iniţiativele locale, încurajarea 
statelor membre să coopereze cât se poate mai eficient, lansarea unor acţiuni concrete în 
cadrul programelor europene deja existente şi o mai adecvată reflectare a dimensiunii 
“tineret” în ansamblul politicilor publice prin garantarea resurselor şi veniturilor pentru tinerii 
în dificultate şi prin sporirea accesului la servicii de calitate. 
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6. Modificarea legislaţiei pentru persoanele cu handicap: nici persoanele cu boli 
degenerative nu vor mai trebui să se prezinte la evaluări periodice 

• Adoptarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 488/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât persoanele cu 
boli degenerative să primească certificat de handicap cu termen permanent de valabilitate. 

 
7. Reglementarea şi organizarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter în România 

• Organizarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter prin anumite reglementări: pregărire teoretică şi 
practică pentru bone prin participare obligatorie la cursuri de formare profesională, 
monitorizarea serviciilor de supraveghere şi îngrijire a copiilor, reglementarea condiţiilor 
pentru a fi bonă sau babysitter. 

 
8. Creşterea gradului de conştientizare a problemelor justiţiei juvenile în spaţiul 

public şi promovarea reformei legislative şi programelor de prevenire a delincvenţei 
juvenile în România 

• Realizarea unei evaluări a situaţiei actuale a posibilitãţilor de formare profesionalã a minorilor 
aflaţi în centrele de reeducare şi penitenciarele din România, precum şi a calitãţii actului 
educaţional şi recuperator în aceste instituţii. Acest lucru serveşte la identificarea nevoilor 
reale de pregãtire profesionalã a acestora şi la dezvoltarea activităţii de prevenire a 
delincvenţei juvenile din România, care este încă caracterizată de o serie de deficienţe, blocaje 
instituţionale şi, mai ales, lipsă acută de resurse. 
 

9. Propunere legislativă pentru introducerea testului HIV, ca analiză medicală 
obligatorie la intrarea în penitenciar a persoanelor condamnate şi la eliberarea 
acestora după perioada de detenţie 

• Propunerea de a susţine o iniţiativă legislativă privind introducerea testului HIV, ca analiză 
medicală obligatorie la ajungerea în penitenciar a persoanelor condamnate şi la eliberarea 
acestora după perioada de detenţie care ar determina salvarea vieţii, atât a celor care se află în 
perioada de detenţie, cât mai ales a celor cu care aceştia intră în contact după ieşirea din 
penitenciar.   
 
10. Extinderea acordării ajutorului de minimis pentru persoanele fizice autorizate, în 

vederea stimulării investiţiilor şi a creării de noi locuri de muncă în România 

• Susţinerea dezvoltării întreprinderile organizate sub forma PFA-uri, prin introducerea lor în 
categoria beneficiarilor eligibili de a aplica pentru acordarea ajutorului de minimis. 

11. De ce avem nevoie de regionalizare 

• Propunerea ca fiecare parlamentar să organizeze în fiecare judeţ mai multe consultări publice, 
pentru a le explica cetăţenilor beneficiile regionalizării şi pentru a corecta prejudecăţile cu 
privire la această problemă. 
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12. Ziua Internaţională a Democraţiei 

• Promovarea prin discursul politic a valorilor de ordin spiritual şi moral, care să inspire tinerii 
să se implice în activitatea civică şi, ulterior, în cea politică. 

13. Adoptarea de măsuri pentru creşterea participării pe piaţa muncii şi reducerea 
şomajului 

• Propunerea de a dezvolta sistemul public de ocupare a forţei de muncă din mai multe 
perspective: investiţii active în capitalul uman al persoanelor şi în mediile profesionale, 
susţinerea carierelor profesionale oferind persoanelor perspective un cuvânt de spus în ceea ce 
priveşte dezvoltarea lor; trecere de la serviciile convenţionale la facilitarea, orientarea şi 
dirijarea sistemelor publice de ocupare a forţei de muncă. 

14. Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

• Promovarea unui cadru legislativ favorabil pentru întoarcerea şi reintegrarea persoanelor 
vârstnice în câmpul muncii şi folosirea experienţei acestora ca o soluţie la importul de forţă de 
muncă din alte ţări. 

15. Promovarea de politici publice pentru rezolvarea deficitului de medici 

• Elaborarea de politici publice şi modificarea legislaţiei care să conducă la facilitarea accesului 
tinerilor absolvenţi angajaţi în domeniul medical la programe de formare, cursuri şi conferinţe 
de specialitate prin acoperirea unui procent de 50% din cheltuielile legate de taxe de 
participare şi transport. 

16. Incluziunea tinerilor pe piaţa muncii 

• Stabilirea unui cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor, care să faciliteze intrarea tinerilor 
pe piaţa muncii prin intermediul uceniciilor, al stagiilor şi al altor experienţe de muncă, al 
cărui obiectiv este de a spori şansele acestora de ocupare a unui loc de muncă prin favorizarea 
mobilităţii. 

17. Investiţiile străine reprezintă motorul economiei pe termen mediu şi lung 

• Implicarea pentru îmbunătăţirea legislaţiei astfel încât să atragem cât mai mulţi investitori 
străini în economia românească. 

18. Elaborarea de politici publice pentru îmbunătăţirea condiţiilor din sistemul de 
sănătate din România 

• Adoptarea unor măsuri care să vizeze susţinerea dezvoltării politicilor din domeniul sănătăţii 
şi îmbunătăţirea contribuţiilor acestora la reducerea inegalităţilor din sistemul medical şi 
revizuirea cadrului legislativ care să fie adaptat schimbărilor continue care au loc în modul de 
planificare a bugetului sistemului sanitar. 
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19. Informare asupra condiţiilor din penitenciarele destinate minorilor şi propunerea 
de soluţii legislative pentru rezolvarea problemelor din sistem 

• Prezentarea unei serii de soluţii adaptate la nevoile tinerilor aflaţi în detenţie pentru 
îndepărtarea obstacolelor din drumul tinerilor privaţi de libertate către o viaţă plină de 
oportunităţi şi şanse la eliberarea lor, în spiritul reeducării şi reintegrării acestora în societate. 

20. Implicarea autorităţilor locale în susţinerea copiilor cu părinţii plecaţi în 
străinătate, prin intermediului proiectelor comunitar 

• Asumarea responsabilităţii de către autorităţile publice în elaborarea unui cadru legal pentru 
protejarea copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate.  

21. Susţinerea reţelelor de cabinete medicale din şcoli şi reglementarea activităţii 
acestora 

• Cabinetele din cadrul unităţilor de învăţământ trebuie să beneficieze de o reglementare clară a 
statutului lor iar o soluţie ar fi integrarea acestora în structurile spitalelor de pediatrie şi 
stabilirea unei linii de legătură între aceste cabinete şi spitale, prin oferirea dreptului medicilor 
şcolari de a elibera direct trimiteri pentru consult de specialitate. 

22. Nevoia de noi măsuri instituţionale de prevenire şi combatere a violenţei în familie 

• Măsurile de prevenire ale violenţei în familie nu sunt încă implementate cu succes în toate 
comunităţile, de aceea autorităţile locale, cu ajutorul organelor de ordine şi a celor juridice, 
pot implementa programe de conştientizare şi educaţie. 

23. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi problematica minorităţii rome 
din România 

• Descurajarea prin toate mijloacele posibile  a discursului rasist şi discriminatoriu la adresa 
romilor. Combaterea discursurilor care încită la ură faţă de orice grup minoritar sau categorii 
defavorizate şi vulnerabile. 
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Interpelări şi întrebări ministere 
 

1. Adaptarea reţelei de unităţi de asistenţă medico-sociale la nevoile specifice 
populaţiei din mediul rural: Ministerul Sănătăţii. 

2. Introducerea testului HIV, ca analiză medicală obligatorie la ajungerea în 
penitenciar a persoanelor condamnate şi la eliberarea acestora după perioada de 
detenţie.: Ministerul Justiţiei 

3. Necesitatea acordării personalităţii juridice la nivelul serviciilor teritoriale a Poliţiei 
de Frontieră şi redimensionarea inspectoratelor locale prin redistribuirea 
personalului şi funcţiilor, fără modificarea numărului de lucrători şi crearea la nivel 
regional a unei structuri mai suple şi mai felxibile.: Ministerul Afacerilor Interne  

4. Modificarea Ordinului A.N.R.S.C. nr. 343/2010  şi a normei tehnice de aplicare a 
acestuia - privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii 
din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum: Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 

5. Reevaluarea indicatorului „rata de utilizare a paturilor” prin creşterea numărului 
de zile de spitalizare la 250 la 320 pentru Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, 
comuna Drăguşeni, Judeţul Botoşani: Ministerul Sănătăţii 

6. Emiterea unui ordin de către Ministrul Sănătăţii care să reglementeze HG 459/2010 
privind finanţarea serviciilor de asistenţă socială şi normarea personalului din 
cadrul unităţilor de asistenţă medico-sociale: Ministerul Sănătăţii 

7. Numărul copiilor de vârstă preşcolară şi situaţia locurilor din unităţile şcolare de tip 
creşă şi grădiniţă în anul şcolar 2012-2013: Ministerul Educaţiei Naţionale. 

8. Acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de Persoanele Fizice 
Autorizate (PFA) în vederea stimulării investiţiilor şi a creării de noi locuri de 
muncă în România: Ministerul Finanţelor Publice 

9. Alocarea de fonduri pentru finalizarea lucrărilor la cele cinci campusuri şcolare de 
la nivelul judeţului Botoşani a căror construcţie a demarat în cursul anului 2007: 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

10. Realizarea reţelelor locale pentru aducţiunea de alimentare cu apă şi  racordarea la 
sistemul de apă potabilă pentru toate localităţile din judeţul Botoşani: Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice 

11. Emiterea unui ordin de ministru privind înfiinţarea tribunalelor specializate pentru 
minori în toate judeţele ţării: Ministerul Justiţiei 



 11 

12. Modificarea Legii 61/1993 republicată astfel încât alocaţia de stat pentru minorii 
aflaţi în detenţie care urmează cursuri de învăţământ să fie plătită centrului de 
reeducare sau penitenciarului în care se află internaţi şi realizarea de anchete 
sociale după eliberare: Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 

13. Modificarea Legii Dialogului Social astfel încât un sindicat să fie reprezentat de 
angajaţi din unităţi diferite care aparţin aceluiaşi sector de activitate, iar 
reprezentanţii acestora să participe la toate şedinţele organelor de conducere: 
Ministerul  pentru Dialog Social 

14. Asigurarea serviciilor de asistenţă stomatologică gratuită pentru elevi în cadrul 
reţelei de cabinete medicale şcolare prin decontarea acestora pentru medicii dentişti 
care activează în aceste instituţii: Ministerul Sănătăţii 

15. Modificarea contractului cadru între CNAS şi medici: Ministerul Sănătăţii 
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Întâlniri de lucru şi activităţi în teritoriu 
Iniţiativa de constituire a Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare în 
cadrul Comisiei pentru drepturile omului 

• În cadrul Comisiei pentru drepturile omului a fost constituită Subcomisia pentru egalitate de 
tratament şi nediscriminare care are ca obiective cunoaşterea, monitorizarea şi apărarea 
drepturilor persoanelor care reclamă situaţii de discriminare sau de încălcare a egalităţii de 
şanse şi tratament şi consolidarea dialogului instituţional. 

Participarea la conferinţa internaţională cu tema “Modele de succes în abordarea integrată 
a serviciilor pentru diagnosticarea, intervenţia recuperării funcţionalităţii, integrarea 
socială, educaţională şi profesională a persoanelor cu tulburare de spectru autist”  

• În cadrul conferinţei organizate la Palatul Parlamentului de Federaţia pentru Drepturi şi 
Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist s-a decis crearea unui cadru 
instituţional cu personal instruit în domeniul persoanelor cu TSA prin dezvoltarea serviciilor 
de diagnosticare în vederea asigurării accesului la educaţie adaptată nevoilor copiilor şi 
tinerilor cu TSA, precum şi a organizării serviciilor de formare profesională pentru piaţa 
muncii adaptate adulţilor cu TSA. 

Întâlnire cu preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru aprobarea 
finanţării proiectelor privind realizarea reţelelor de apă şi canalizare din comunele 
colegiului 6 

• Promovarea proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi realizate în localităţile 
din colegiul 6. 

Dezbatere publică în Parlament asupra propunerii legislative ce vizează reglementarea şi 
organizarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter în România 

• În cadrul Comisiei pentru drepturile omului a fost organizată prima dezbatere publică asupra 
propunerii legislative ce vizează reglementarea ocupaţiilor de bonă şi baby-sitter. La 
dezbatere au participat parlamentari de la toate formaţiunile politice, reprezentanţi ai societăţii 
civile, specialişti din domeniul protecţiei copilului, precum şi adjunctul Avocatului Poporului. 

Dezbatere publică la Botoşani privind propunerea legislative ce vizează reglementarea şi 
organizarea ocupaţiilor de bonă şi baby-sitter în România 

• La prefectura Botoşani a fost organizată o dezbatere publică asupra propunerii legislative ce 
vizează reglementarea şi organizarea ocupaţiilor de bonă şi baby-sitter în România. La 
eveniment au participat parlamentari din judeţul Botoşani, reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
membri ai direcţiilor judeţene pentru protecţia copiilor, asistenţă socială, sănătate publică, 
colegiul medicilor şi membri ai sindicatelor. În cadrul dezbaterii au fost adunate o serie de 
propuneri care s-au introdus în textul propunerii legislative. 

Acţiune de plantare a 8.000 de puieţi de salcâm în comuna Gorbăneşti, în zonele din 
apropierea şcolilor 

• Scopul acestui demers este prevenirea eroziunii solului şi reducerea poluării, în special în ce 
priveşte praful inhalat de copii. 



 13 

 
Acţiune umanitară pentru donarea de materiale igienico-sanitare şi alimente 

• De 1 şi 8 martie au fost donate materiale igienico-sanitare şi alimente pentru persoanele 
internate la Centrul de Plasament "Sfântul Nicolae" din Truşeşti şi la Centrul Maternal ,,Micul 
Prinţ" din municipiul Botoşani. 
 

Acţiuni de testare gratuită a glicemiei şi tensiunii arteriale pentru botoşăneni  

• În zilele de 1 şi 2 Martie şi 1 şi 2 Mai au fost organizate o serie de acţiuni de testare gratuită a 
glicemiei şi de măsurare a tensiunii arteriale pentru locuitorii din municipiul Botoşani şi 
comunele Gorbăneşti, Stăuceni, Băluşeni şi Răchiţi. 

 
Acţiune umanitară desfăşurată în ziua de 1 Mai la centrul de reintegrare “Lucie Lecomte” 

• Donarea de haine, materiale igienico-sanitare şi alimente tinerilor care se află internaţi în acest 
centru. 

Acţiune de caritate cu ocazia Zilei Europei, 9 mai - ,,Tineri Solidari într-un Botoşani 
European”  

• Fondurile obţinute din vânzarea biletelor şi din donaţiile care au fost adunate pe parcursul 
desfăşurării evenimentului s-au utilizat pentru renovarea Secţiei de Pediatrie II a Spitalului de 
Copii Botoşani. 

Acţiune de donare de rechizite şcolare şi câte un televizor pentru grădiniţele din colegiul 
electoral cu ocazia zilei de 1 iunie 

• În zilele de 31 mai şi 1 iunie au fost organizate vizite în grădiniţele din colegiul electoral 
pentru a le dona copiilor de aici rechizite şcolare şi pentru a dota unităţile de învăţământ cu 
câte un televizor.   

Acţiune de premiere a celui mai bun elev din fiecare şcoală din colegiul electoral  

• În urma recomandărilor primite de la conducerile şcolilor din municipiul Botoşani şi din 
comunele Băluşeni, Gorbăneşti, Stăuceni şi Răchiţi, s-a acordat câte o diplomă de excelenţă 
însoţită de premii în cărţi şi bani pentru cel mai bun elev din fiecare unitate de învăţământ. 

Întâlnire la Ministerul Culturii pentru obţinerea de fonduri în vederea organizării 
Festivalul Răchitei din comuna Răchiţi 
• Realizarea mai multor demersuri la Ministerul Culturii pentru alocarea de fonduri în vederea 

susţinerii formaţiilor de muzică populară şi a desfăşurării de activităţi culturale. 

Acţiunile de testare gratuită a glicemiei şi tensiunii arteriale pentru botoşăneni 

• Pentru câteva săptămâni în iulie, au fost organizate acţiuni de măsurare a glicemiei, tensiunii 
arteriale, masei osoase, musculare şi a grăsimii şi au fost amplasate corturi cu personal 
medical de specialitate şi dozatoare de apă rece pentru hidratare în comunele Răchiţi, 
Gorbăneşti, Băluşeni şi Stăuceni, şi în municipiul Botoşani. 
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Acţiuni medico-sociale şi sprijinirea şcolilor din colegiu 

• În timpul vacanţei parlamentare au fost organizate acţiuni medico-sociale şi acţiuni pentru 
sprijinirea şcolilor din colegiu: testare gratuită a glicemiei şi de măsurare a tensiunii arteriale, 
reabilitarea şi igienizarea unor săli de clasă, amenajarea unui spaţiu special pentru clasa zero 
şi realizarea de spaţii noi pentru grupurile sanitare.  

Demersuri pentru obţinerea de fonduri pentru costume naţionale 

• Obţinerea de fonduri pentru dotarea Ansamblului Folcloric de Elevi din Costeşti, comuna 
Răchiţi cu 22 de costume naţionale.  

Aducţiune de gaze în Răchiţi 

• Demersuri pentru deblocarea programului de aducţiune de gaz metan în Răchiţi.  

Participare la campania Let’s do it ! România Botoşani 

• Participarea la cel mai mare proiect de implicare socială care se desfăşoară simultan în toată 
ţara şi mobilizarea a 25 de tineri de la TSD din comunele Stăuceni, Băluşeni şi Curteşti şi din 
municipiul Botoşani pentru a lua parte la ecologizarea zonei din perimetrul Pădurii de la 
Zăiceşti din comuna Băluşeni. 

Mobilizarea romilor din Botoşani în cadrul campaniei Let’s do it! România 

• Mobilizarea romilor din Botoşani să participe la  ziua curăţeniei în cadrul campaniei Let’s do 
it România în Botoşani pentru ecologizarea mai multor zone din cartierul Parcul Tineretului 
din municipiu. 

Întâlnire cu pensionarii din Botoşani 

• Întâlnire cu pensionarii din zona Pieţii Agroalimentare, alături de reprezentanţii Primăriei 
Botoşani şi cu mai mulţi consilieri locali din partea PSD, pentru a prelua şi a rezolva 
problemele acestora. În cadrul întâlnirii s-a desfăşurat şi o acţiune de testare gratuită a 
glicemiei şi de măsurare a tensiunii arteriale în incinta clubului pensionarilor din această zonă.  

Întâlnire cu delegaţia parlamentară din Suedia 

• Dezbaterea unei serii de probleme de interes social şi economic pentru România cu o 
delegaţie parlamentară din Suedia condusă de prim-vicepreşedintele Parlamentului suedez, 
doamna Sussane Eberstein, printre care şi introducerea de programe comune între autorităţile 
dintre cele două ţări pentru integrarea cetăţenilor de etnie romă în sistemul educaţional şi 
susţinerea acestora pentru a  participa la piaţa muncii. 

 
Întâlniri de lucru cu investitori şi reprezentanţi ai administraţiei din regiunea Umbria-
Perugia, Italia.  

• Serie de întâlniri de lucru între autorităţile locale din colegiul parlamentar şi investitori şi 
reprezentanţi ai administraţiei din regiunea Umbria-Perugia, Italia. Agenda întâlnirilor: 
proiecte comune şi oportunităţi de investiţii în România pentru antreprenorii italieni; schimb 
de experienţă în privinţa bunelor practici şi exemplelor de succes; parteneriat pentru realizarea 
proiectelor de cercetare cu finanţare din partea Uniunii Europene. 
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Consultaţie în regim de voluntariat pentru copii din centrul de servicii sociale deschis în 
comuna Băluşeni 

• Oferirea de consultaţii în regim de voluntariat pentru copii din centrul de servicii sociale 
deschis la Băluşeni şi asigurarea din fondurile proprii dotarea cu echipamente medicale, 
respectiv trusă de urgenţă, materiale dezinfectante, lenjerie şi alte lucruri necesare funcţionării 
punctului sanitar din comună. 

Vizită la penitenciarele de minori şi tineret 

• Vizită la cele două Penitenciare pentru Minori şi Tineret de la Găeşti şi Craiova, cât şi la 
Centrul de Reeducare de la Buziaş pentru informarea asupra nevoilor din sistem şi consultarea 
cu personalul specializat asupra soluţiilor la problemele cu care se confruntă tinerii deţinuţi.  

Demersuri pentru înfiinţarea de unităţi medico – sociale în Botoşani 

• Obţinerea de sprijin din partea armatei americane pentru înfiinţarea a cinci unităţi medico-
sociale în  judeţul Botoşani unde vor fi trataţi bolnavii cronici. Unităţile medico-sociale vor 
funcţiona în şcoli părăsite, în sedii CAP din localităţile Gorbăneşti, Băluşeni, Vlăsineşti şi vor 
fi reabilitate de armata americană. 

Participare la simpozionul internaţional “20 de ani de muncă pentru Drepturile Voastre” 

• Participare la simpozionul “20 de ani de muncă pentru Drepturile Voastre” organizat de 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în cadru căruia a fost constituit “Grupul parlamentar de 
lucru pentru combaterea infracţiunilor motivate de ură” 
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