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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 15 – 19 octombrie 2018) 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 15 octombrie 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut, luni, 15 octombrie, moţiunea simplă iniţiată de 65 deputaţi ai PNL, intitulată 
“PSD îngroapă cultura chiar în anul celebrării Centenarului”. Punctul de vedere al Executivului a fost susţinut de domnul 
George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale. 

La dezbateri au luat cuvântul deputaţii: Eugen Nicolicea (Grupul parlamentar al PSD), Gigel Sorinel Știrbu și Bogdan 
Gheorghiu (Grupul parlamentar al PNL), Iulian Bulai (Grupul parlamentar  al USR)  și Emil Marius Pașcan (Grupul 
parlamentar al PMP). Votul final asupra moţiunii simple se va exprima în şedinţa plenară de miercuri, 17 octombrie. 
 Președintele de ședință a anunțat că domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a părăsit Grupul parlamentar al USR, 
devenind deputat neafiliat. 

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 17 octombrie 
 

Plenul Camerei Deputaților a adoptat prin vot final, miercuri, 17 octombrie, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative (PL-x 321/2018) - lege ordinară – 266 voturi 
pentru, 1 abținere; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul 
de mediu pentru autovehicule (PL-x 449/2017) - lege ordinară – 271 voturi pentru; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 311/2017) – 271 voturi 
pentru; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii 
agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 303/2018) - lege ordinară – 243 voturi pentru, 25 împotrivă, 3 
abțineri; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (Pl-x 852/2015) -
 lege ordinară  - 255 voturi pentru, 18 abțineri; propunerea legislativă a avut raport de respingere din partea Comisiei 
juridice și a Comisiei pentru administrație publică; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc (PL-x 828/2015) - lege organică – 175 voturi pentru, 61 
împotrivă, 34 abțineri; 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui 
României 
(Pl-x 169/2018/03.09.2018) - lege organică – 175 voturi pentru, 14 împotrivă, 82 abțineri. 

Moțiunea simplă intitulată “PSD îngroapă cultura chiar în anul celebrării Centenarului” a fost respinsă de Camera 
Deputaților cu 88 voturi pentru, 147 împotrivă și 17 abțineri. Moțiunea a fost inițiată de 65 deputați ai PNL și a fost dezbătută 
în ședința plenară de luni, 15 octombrie. 

Grupul parlamentar al PNL va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a anunțat 
miercuri, în plenul Camerei Deputaților, deputatul liberal Tinel Gheorghe.  
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 19 octombrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1318 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 149 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 250

336 

– votate  334 

             din care: - înaintate la Senat      61 

                            - în procedura de promulgare 38 

                            - promulgate** 183 

                            - respinse definitiv 52 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1008 

a) pe ordinea de zi 409 

b) la comisii  578 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

3 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 62 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 62 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
      Cele 334 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                  134 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
     70  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                       52  proiecte de legi  
                                   200 propuneri legislative 
 

       * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2018 au fost promulgate 242 de legi. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 
 

(Situaţia cuprinde datele la 19 octombrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative     1055  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 906

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 149

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 35

      63

– votate       61  
129             din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 13 

                            - promulgate*   7 

                            - respinse definitiv 15 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1008

a) pe ordinea de zi 409

b) la comisii  578

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

3

3) Desesizări 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 62

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 62

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
                 ▪ Cele  61 iniţiative legislative votate privesc: 
                                      24 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                     din care: 
                                           13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                  1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                        10  proiecte de legi  
                                     37 propuneri legislativei legislative 
 
                 

* În anul 2018 au fost promulgate 242 de legi, 7 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea 
actuală, iar 235 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 15 şi miercuri, 17 octombrie 2018 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

405 

        din care: - în dezbatere 

 

405 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          6  

8 

   - votate 
 

8 

                           - la Senat 
 

2 

                           - la promulgare 
 

5 

                           - respinse definitive 
 

1 

  
Retrimise la comisii 
 

3 

 
 

 ▪ Cele   8 de  iniţiative legislative votate privesc: 
                 6 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                       din care: 
                                  5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  de Urgenţă ale Guvernului 
                                  1  proiect de lege 
                 2 propuneri legislative 
 
rivesc: 
 
riv          16   

rivesc: 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
 

15 – 19 octombrie 2018 
 

 
 I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   

 
1.  PL-x 449/2017 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea 

Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule  
 

2.  PL-x 311/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea 
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule  
 

3.  PL-x 303/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 
2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării  
 

4.  PL-x 321/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative  
 

5.  PL-x 828/2015 – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  42/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc 

  
 
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 371/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la 
Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 169/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

 III. Proiecte pentru care procedura a încetat: 
 

1. Pl-x 852/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare  
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 

( la data de  19 octombrie 2018 ) 
 

I.  În perioada   15 – 19 octombrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 47 avize. 
Cele 11 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  8 

 3   

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

4 
0  
7 
0  

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 553 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 58 pentru raport 

suplimentar.  
 
                                                                                                                                                                                 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1410 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 529 

 rapoarte suplimentare 115 44 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 19                

TOTAL     818 592 

 
 

 



                          A N E X A
  

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada 15 – 19 octombrie 2018 
 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.828/2015 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul jocurilor de noroc 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(522/R din 17.10.2018) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.476/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al 
art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a 
aparatelor consumatoare de combustibil 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
16.10.2018 

Raport de adoptare  
(525/R din 17.10.2018) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.455/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport 
Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor – raport comun 
cu comisia pentru administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.10.2018 

Raport de adoptare  
(528/R din 17.10.2018) 

 
 
 
 
 
 



IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.481/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale – raport comun cu comisia juridică 
1 parlam. 09.10.2018 

Raport de respingere 
(527/R din 17.10.2018) 

2 

 
PLx.455/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport 
Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor – raport comun 
cu comisia pentru transporturi

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.09.2018 

Raport de adoptare  
(528/R din 17.10.2018) 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.323/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

3 parlam. 
respinsă de 

Senat 
15.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(529/R din 17.10.2018) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.470/2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 

tuberculozei 

107 parlam. 
respinsă de 

Senat 
16.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(519/R din 16.10.2018) 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.169/2018 Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
7 parlam. 16.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(520/R din 16.10.2018) 



2 

 
PLx.491/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2001 

Guvern  16.10.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(526/R din 17.10.2018) 

 
VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.528/2017
/2018 

Reexaminare - Propunere legislativă de modificare a Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi 
completările ulterioare 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.10.2018 
Raport de respingere 

(523/R din 17.10.2018) 

2 

 
Plx.486/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990 

3 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.10.2018 
Raport de respingere 

(524/R din 17.10.2018) 

3 

 
Plx.481/2018 

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

1 parlam. 15.10.2018 
Raport de respingere 

(527/R din 17.10.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

Solicit Guvernului PSD-ALDE să deblocheze de urgență investițiile! 
 

Tot mai multe date ne arată că direcția în care se îndreaptă economia României este greșită. BNR ne spune că: 
∙ cererea de consum a frânat brusc și îngrijorător în 2018; 
∙ tot în anul 2018, creșterea economică este aproape la jumătate (4,1%) față de anul trecut (7%); 
∙ piața muncii înregistrează puternice dezechilibre, din cauza deficitului de muncitori (șomajul a rămas la 4,2%, 

iar numărul de locuri de muncă vacante a crescut în trimestrul II); 
∙ exporturile și investițiile au devenit riscuri economice pentru România (contribuția acestora la creșterea PIB 

este negativă: minus -1,3 exporturile nete și minus -1,1% formarea brută de capital fix). 
Pe lângă aceste date, INS ne mai spune astăzi că, în luna august 2018, sectorul construcțiilor a scăzut puternic, cu 

10,3% față de august 2017. 
Toate riscurile care s-au adâncit în ultimii doi ani pot fi eliminate dacă Guvernul PSD-ALDE face lucruri firești 

precum: 
∙ să demareze imediat proiecte mari de investiții din fonduri europene precum: Autostrada Unirii, Autostrada  

Moldovei, Autostrada Sibiu-Pitești, modernizarea rețelelor de cale ferată. Mai avem încă peste 30 de miliarde de euro de 
cheltuit din fonduri europene; 

∙ să deblocheze imediat investițiile naționale și locale din bugetul de stat, pentru a sprijini capitalul autohton și a  
încuraja investițiile private; 

∙ să reducă taxele aplicate pe salarii, ca să atenueze deficitul de forță de muncă din economie și să-i încurajeze  
pe românii din străinătate să se întoarcă acasă. 

Deputat  
Raluca Turcan 

*** 
 

Încetați să vă mai bateți joc de botoșăneni! 
Stimate colege, stimați colegi, 
Preocupați exclusiv de demersuri populiste, de acțiuni propagandistice și, mai ales, de campanii concertate de 

subjugare a Justiției, actualii guvernanți ignoră cu desăvârșire problemele reale ale românilor și nevoile acestora. 
Ca deputat de Botoșani, reprezint în Parlamentul României un județ căruia guvernele PSD-ALDE îi refuză sistematic, 

de doi încoace, orice șansă de dezvoltare normală prin tergiversarea nejustificată  a investițiilor semnificative în infrastructura 
de transporturi. Fără intenția de a face o analiză completă a stării infrastructurii rutiere botoșănene, voi atrage atenția asupra a 
două din investițiile - esențiale pentru județul Botoșani - care bat pasul pe loc: DN 28B Botoșani-Târgu Frumos și DN 29D 
Botoșani-Ștefănești. Deși a fost inclus, în urma votării unui amendament susținut de subsemnatul, în Legea Bugetului de Stat 
pe 2018, proiectul de modernizare a DN 28B Botoșani-Târgu Frumos stagnează, procedurile premergătoare execuției 
derulându-se în ritm de melc. În consecință, nici un metru de drum nu a intrat efectiv în modernizare în tot acest an, starea sa 
continuând să fie una jalnică. 

În ciuda promisiunilor publice repetate ale reprezentanților PSD că modernizarea DN 29D Botoșani-Ștefănești va face 
obiectul emiterii unei hotărâri de guvern, acest lucru nu s-a întâmplat până la această dată. Este evidentă diferența uriașă dintre 
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promisiunile pesediștilor botoșăneni și disprețul cu care sunt tratați în realitate, de către guvernanți, sutele de mii de locuitori ai 
județului Botoșani. 

Solicit public, prin prezenta declarație, urgentarea demersurilor pentru modernizarea DN 28B și a DN 29D, drumuri 
naționale vitale pentru situația socio-economică a județului Botoșani! 

Concret, în cazul Drumului Național Botoșani-Târgu Frumos e necesară finalizarea procedurii de licitație, astfel încât 
în anul 2019 să poată demara efectiv, în teren, lucrările de modernizare. În cazul Drumului Național Botoșani-Ștefănești, este 
necesară emiterea în cel mai scurt timp a hotărârii de guvern privind proiectul de modernizare, pentru ca investiția să poată fi 
prinsă în Legea Bugetului de Stat pe anul 2019. Dragi guvernanți, onorați-vă promisiunile și nu vă mai bateți joc de 
botoșăneni! 

Vă mulțumesc,         Deputat  
Vasile Cristian Achiței 

*** 
 

Incompetența PSD-ALDE ne arde la buzunare - fără autostrăzi, fără spitale, fără școli  
din bani europeni   

Domnule președinte, stimaţi colegi, 
Pentru că nu a mai putut accepta minciunile și incompetența vădită a guvernelor lui Dragnea, Comisarul european 

pentru dezvoltare regională, doamna Corina Crețu, a răbufnit acum câteva zile și a confirmat tot ceea ce susțin și eu, ca 
parlamentar, de aproape 2 ani de zile și anume că incompetența miniștrilor lui Dragnea ne costă miliarde de euro! Peste 800 de 
milioane de euro din banii gratuiți de la UE deja s-au pierdut deja, iar pentru alte miliarde de euro care ar putea fi aduse în 
România, Guvernul nici măcar nu a scris proiectele! Normal. Ei se luptă cu state paralele și alte inveții năstrușnice, iar 
problemele românilor sunt pe ultimul loc! ”Nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o 
fac!„ a afirmat doamna Corina Crețu, spunând că și Guvernul Dăncilă este la fel de incompetent ca și guvernele Tudose și 
Grindeanu. Mai precis, domnia sa confirmă că sub guvernarea PSD-ALDE nici măcar proiecte nu s-au scris, nici cereri de 
finanțare nu s-au trimis la Bruxelles și nu mai există nicio îndoială că România va pierde cel miliarde de euro din banii pe care 
îi are alocați. Cauza: prostia ori incompetența Guvernului sau amândouă la un loc. 

În ceea ce privește cea mai mare durere a cetățenilor din Moldova și Bucovina, adică realizarea celor două autostrăzi, 
doamna Corina Crețu a mai spus un adevăr: ”Pentru Târgu Mureș – Iași, în primul rând, este o prioritate a Comisiei 
Europene ... avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova ... 
avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, dar nu avem proiecte”.  Așadar, pentru autostrada Târgu Mureș – Iași 
– Ungheni sau pentru autostrada Siret-Suceava-București, există bani nerambursabili, însă avem dovada cea mai clară că 
Guvernul chiar nu vrea să facă aceste proiecte, pentru că nici proiectele nu le-a făcut! Pe de altă parte, pentru a ascunde 
falimentul guvernării, Liviu Dragnea păcălește populația că va construi autostrăzi, în parteneriat public-privat, adică din bani 
de la buget, după care va pune taxă pe autostrăzi! Cât de cinic, cât de arogant și cât de rău-voitor poate să fie, ca să dea cu 
piciorul la miliarde de euro gratuiți din care s-ar putea construi infrastructură și să propună românilor să facă o chetă pentru 
acestea?? 

Stimați colegi. Guvernul Dragnea 3 trebuie să plece imediat. Orice zi în plus cu guvernele lui Dragnea ne aduce numai 
prejudicii. Domnul Valentin Popa a făcut un gest de minimă decență și și-a dat demisia de la conducerea educației. Grav este 
că a lăsat soarta educației chiar pe mâna doamnei Rovana Plumb, cea care se face vinovată pentru dezastrul total al absorbției 
fondurilor europene. Pe românește, educația a căzut din lac, în puț.  

Stimați colegi. Afirmațiile doamnei Corina Crețu sunt afirmațiile Comisiei Europene! Din păcate, așa este văzută 
România în trista epocă a guvernării PSD-ALDE, ca o țară care își bate și gazează cetățenii care protestează față de guvern și 
ca o țară săracă, al cărui guvern arogant și incompetent dă cu piciorul banilor gratuiți! 

Cred cu toată puterea că este momentul ca tot guvernul să plece acasă! Este bine că și în PSD se găsesc tot mai oameni 
de bună-credință, care nu mai rabdă falimentul în care împinge Dragnea întreaga țară.  

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Alianța Vestului, o palmă dată de primarii PNL  
din patru mari orașe pe obrazul unei guvernări incompetente 

 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Guvernele instalate și conduse din umbră de către Liviu Dragnea au eșuat pe linie în  încercarea de a crea românilor o 
viață bună. În condițiile în care țara a trecut în ultimii ani printr-o situație economică favorabilă, oamenii au așteptat ca traiul 
lor de zi cu zi să se îmbunătățească substanțial, ca provinciile României să fie legate prin autostrăzi și căi ferate de mare viteză, 
drumurile pline de gropi să fie reabilitate, școlile insalubre să fie modernizate și igienizate, iar spitalele noi și bine dotate să ia 
locul celor vechi, construite cu zeci de ani în urmă. Nimic din toate acestea nu s-a realizat, deși bugetul național a crescut, iar 
în visteria Uniunii Europene zac în continuare nefolosite peste 30 de miliarde de euro destinate țării noastre. Cea mai mare 
parte a lucrărilor publice care s-au realizat în România în ultimii doi ani au fost finanțate din bugetele locale. Parcă pentru a se 
răzbuna, anul acesta Guvernul a redus și mai mult capacitatea investițională a administrațiilor publice locale, confiscându-le 
banii economisiți în anii trecuți și alocându-le de la bugetul central sume cu mult sub cele necesare. 
 În această conjunctură, la începutul lunii octombrie, patru dintre cei mai performanți primari din țară, respectiv edilii 
municipiilor Arad, Cluj Napoca, Oradea și Timișoara, au hotărât să înființeze Patrulaterala Vestului. Patru primari ai unor mari 
orașe din Transilvania și Banat, nu întâmplător liberali, s-au săturat să mai stea la mila unui Guvern care și-a dovedit pe deplin 
incompetența și neputința în acțiunea de absorbire a fondurilor europene și au decis să pună bazele unei colaborări speciale 
prin care să obțină finanțări direct de la Bruxelles. Aceasta Alianță a Vestului își propune să fie un cadru pentru schimburi de 
idei și de experiențe între cele patru administrații locale, să inițieze în comun proiecte majore de infrastructură, mai ales în 
domeniul construirii de autostrăzi, drumuri exprese sau rapide și căi ferate de mare viteză, să conlucreze în domeniile cultură, 
educație, sănătate, turism, sport și securitate. Cei patru primari doresc să dea un exemplu național de cooperare pentru 
abordarea de proiecte mari, inaccesibile fiecăruia în parte. Nu am nicio îndoială că vor reuși, pentru că deja au schimbat fața 
orașelor pe care le conduc, nu cu bani de la Guvern, ci prin forțe proprii și cu finanțări obținute de la Uniunea Europeană. 

Stimaţi colegi, 
 Sunt deputat de Argeș și nu pot să nu privesc cu invidie la performanțele deosebite pe care le au primarii PNL din 
Transilvania. Nu pot să nu fiu intrigat de faptul că în marile orașe din Muntenia, Oltenia și Moldova, conduse în principal de 
primari PSD, administrațiile publice locale nu sunt în stare să gestioneze performant nici măcar treburile curente ale 
comunităților. Mergeți să vedeți cum arată străzile, transportul în comun, școlile și spitalele în Arad, Cluj Napoca, Oradea sau 
Timișoara și comparați-le cu felul în care arată acestea la Pitești, Craiova, Târgoviște sau Constanța. Tot despre România 
vorbim, tot despre primari români discutăm, însă nu poate să nu te izbească diferențele dintre competența reală dovedită de 
primarii PNL din Transilvania și amatorismul manifestat de edilii PSD ai orașelor de la Sud și Est de Carpați. Oare de ce nu se 
asociază și aceștia din urmă pentru a realiza mari proiecte în comun? Iar cei care încă se tem că ungurii ne-ar putea ,,fura” 
Ardealul ar trebui să vadă cu ochii lor cum Guvernul împinge, prin toate acțiunile și deciziile sale, Transilvania către Vest, 
inclusiv prin refuzul de a construi autostrăzile Pitești-Sibiu și Iași-Târgu Mureș, în vreme ce menține restul țării în izolare. 
 Alianța PSD-ALDE a eșuat și trebuie să plece acasă! A eșuat nu numai în misiunea de a genera o viață mai bună 
pentru populație, ci și în acțiunea de modernizare a țării. Alianța Vestului, creată de primarii PNL, de cei mai performanți 
primari din România, ne arată cât se poate de clar că viitorul acestui popor depinde de o reformă adevărată a administrației, de 
o descentralizare decizională și financiară reală, nu doar declarativă. Acesta reprezentă unul dintre obiectivele majore pe care 
și le propune să le implementeze viitoarea guvernare PNL. 
 Vă mulțumesc!         Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

 

Topul vedetelor PSD-ALDE care fac rating la TV! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Audiența făcută la televizor de miniștrii PSD-ALDE a fost stabilită drept criteriu de evaluare pe care îl aplică Dragnea 
și Dăncilă în evaluarea performanțelor Guvernului. Da. Ați auzit bine! Nu este o glumă. Ratingul pe care aceștia îl 
înregistrează atunci când spun baliverne prin studiouri de televiziune reprezintă elementul de măsurare a performaței lor. Nu 
contează dacă aceștia au aplicat sau nu corespunzător măsurile asumate în programul de guvernare, nu contează dacă și-au 
bătut sau nu joc de economie, de educație, de sănătate, de lucrările de infrastructură, de fondurile europene, de angajați sau de 
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pensionari, de imaginea României în străinătate. Conteză doar câți telespectatori s-au uitat la ei sau câte like-uri au primit pe 
facebook.  
 Stimați colegi. Dacă s-ar dori o evaluare reală a performanțelor Guvernului Dragnea 3, atunci din cei 27 de miniștri și 
sutele de secretari de stat strămutați din Teleorman, nu ar mai rămâne în funcție decât portarul de la Guvern. Însă, dacă 
miniștrii vor fi evaluați după audiențe și după like-uri, atunci rezultatele acestei evaluări ne vor surprinde din nou. Cu siguranță, 
cea mai mare audiență o face doamna Dăncilă! La viteza cu care domnia sa gafează, nici măcar mass-media nu ține pasul. Din 
păcate, nu numai limba română este singura problemă a domniei sale, ci inadecvarea totală cu funcția de prim-ministru. Cert 
este că nimeni nu o întrece pe doamna Dăncilă la audiență, ori de câte ori iese în public sau deschide gura. 
 Pe locul doi la audiențe va ieși, evident, domnul Dănuț Andrușcă. Din câte spun colegii domniei sale, nu poate nici să 
asculte, dar apoi să vorbească. Domnia sa face audiențe teribile nu numai în mass media, ci a devenit obiect de studiu pentru 
cercetători și un tip de mustrare al profesorilor față de elevii care nu învață – ”De ce nu învățați? Vreți să ajungeți ca 
Andrușcă?”. 

Locul trei este rezervat pentru ministrul agriculturii, Petre Daea, care de mult timp vrea să ocupe primul loc și are toate 
șansele. Trebuie să recunoaștem că niciun comediant din ultimii 28 de ani nu a reușit să se facă de râs așa cum a făcut-o Daea 
în ultimii doi ani. Domnul Daea joacă rolul clovnului, al fanfaronului, deși piesa în care joacă, adică agricultura românească, 
trece prin cea mai gravă dramă din ultimii 40 de ani. În urma domniei sale, fermierii plâng, în loc să se bucure. Stă să urce pe 
podiumul premianților și doamna Olguța Vasilescu, care face audiențe numai prin manipularea speranțelor a milioane de 
români. I-a păcălit pe angajații din sectorul public, i-a umilit pe angajații din sectorul privat, iar acum se pregătește de un nou 
grup de victime – 5 milioane de pensionari care vor primi pensii mai mari, după anul 2022. Până atunci, Guvernul acoperă 
poate doar creșterea prețurilor și spune că a mărit veniturile. Șirul diletanților este lung și el vine completat de Lucian Șova, 
ministrul de la transporturi, vinovat pentru dezastrul din infrastructură și pierderea a sute de milioane de euro din fondurile 
europene. Vine cu viteză din urmă și Tudorel Toader, despre care populația încă nu a înțeles ce funcție îndeplinește. Mulți au 
fost surprinși că domnia sa chiar este ministru al justiției, pentru că majoritatea îl vede drept avocatul și omul de bază al 
corupților cu funcții înalte.  

Stimați colegi. Să știți că la televiziuni audiențe fac și maimuțele și alte vietăți, însă nu ne-am propus niciodată să le 
punem prim-miniștri sau miniștri. În fapt, marele adevăr pe care îl spune această falsă evaluare, este că liderilor PSD și ALDE 
le pasă cât de bine reușesc să păcălească populația cu televizorul și nu care sunt rezultatele reale ale guvernării. 

Exemplul cel mai clar al incompetenței Guvernelor Dragnea este constituirea Alianței Vestului, fondată de 4 primari 
PNL, cei mai performați primari din România – Arad, Cluj, Oradea, Timișoara – care-și propun să construiască ei ceea ce ar fi 
trebuit să facă Guvernul, adică autostrăzi, căi ferate, spitale și școli. Banii vor veni de la Uniunea Europeană, pentru că 
Guvernul este incapabil să-i acceseze și nici proiecte nu a făcut în acest sens. Întrebați-o pe doamna Corina Crețu și vă va 
confirma. Dacă Dragnea vrea să o evalueze pe Dăncilă și pe miniștri, atunci să se uite la primarii PNL și să facă o comparație 
între cum guvernează aceștia la nivel local și dezastrul condus de Dăncilă, Andrușcă, Șova, Olguța, Toader și toți ceilalți, la 
nivel național. 
  Vă mulţumesc,          Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Ce alegeți între oaie, berbec sau ministru? 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Domnul Daea pare că a eșuat în toate politicile pe care le-a prezentat până acum. Unii spun că ceasurile rele se țin scai 

de domnia sa. Eu aș spune că incompetența a ieșit în sfârșit la suprafață, iar minciunile încep să-l ajungă din urmă, una câte 
una. Domnul Daea a promis că va iriga milioane de hectare de teren agricol, că va duce apa până la tarlaua fermierului și că i-o 
va da și gratis. De milioane de hectare, promisiunea s-a dezumflat la ceva sute de mii de hectare, pentru ca în final să nu fie 
irigate decât câteva mii de hectare în plus, în aproape doi ani de zile și nu pe gratis, ci pe bani. 

A promis că va dezvolta sectorul creșterii porcilor. Ce-i drept, chiar a demarat unele programe de sprijin, însă, în 
același timp, a uitat să apere producătorii de epidemia pestei porcine. Astfel, după ce s-au cheltuit milioane de euro pentru 
sectorul suinelor, pentru dezvoltarea de rase superioare, pentru mai mulți purcei de reproducție, în loc să avem mai mulți porci 
în România, avum mai puțin, deoarece Guvernul continuă să omoare porcii bolnavi, pentru că pesta porcină pare că nu mai 
poate să fie oprită și se va extinde în toată țara. 
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I-a păcălit pe ciobani spunând că oaia îi este cea mai dragă. A făcut și o campanie pe această temă, denumită ”Alege 
oaia”. Ne amețea pe toți că va face milioane de șosete de lână sau plăpumi, că va exporta milioane de tone de lână și că va 
echilibra balanța comercială, prin exporturi mai mari de carne de oaie. Evident că nimic din toate acestea nu s-au întâmplat, ci, 
dimpotrivă, românii mănâncă mai mult carne din import, exporturile nu mai au același ritm, căci avem tot mai multe restricții 
comerciale, iar lâna se macină nevalorificată. După ce a umilit și oaia, acum și-a bătut joc și de berbec, căci ciobanii au ajuns 
să ceară permisiune și avize pentru a înmulți turmele. Mii de fermieri se gândesc să abandoneze creșterea animalelor, pentru că 
pășunile sunt tot mai puține sau nu mai sunt deloc, piețe de desfacere pentru carne, brânză și lână nu sunt, iar Ministerul este 
tot mai puternic o piedică și nu un ajutor al fermierilor români. 

Domnule Daea. Dacă ar fi să alegem între oaie, berbec și ministru, fiți convins că vom alege oaia și berbecul, iar 
ministrului i-am sugera să se ducă acasă și să lase în locul său un om competent. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 

Cu pensionarii la ATM!   
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

 Incompetenții din Guvernul Dragnea 3, nu sunt numai extrem de nepricepuți, ci și mincinoși și cinici! Mai zilele 
trecute, Eugen Teodorovici, habarnistul de serviciu care promite în fiecare zi minuni guvernamentale, dar nu face absolut 
nimic, anunța că de anul viitor, toți pensionarii vor avea carduri bancare și își vor lua pensia pe card. Tulbure la minte, probabil 
din cauza timpului mult pierdut prin discoteci, Teodorovici spunea zâmbind ca un șmecher că așa va face economii la bugetul 
de stat de nu știu câte milioane de lei, pe care ar vrea să-i dea primăriilor. 
 Astăzi, în România, sunt în plată peste 5 milioane de pensii, din care mai mult de jumătate sunt pensionari din mediul 
rural. Arogant și cinic, Teodorovici nu cunoaște cum e viața la țară, cum vine pensia cu poștașul, cum se cumpără de la 
magazinul din sat, câte magazine au aparatură de plată cu cardul și la ce distanță este cea mai apropiată unitate bancară. Dacă 
ar fi ieșit măcar o dată din București și și-ar fi prăfuit pantofii scumpi pe ulițele din satele românești, atunci nu ar fi îndrăznit să 
scoată din gură o asemenea trăsnaie. 
 Stimați colegi. De parcă nu ar fi suficient faptul că în România pensiile sunt mizerabil de mici, Teodorovici nu s-a 
gândit niciun moment cât ar pierde un pensionar din pensia lunară, numai prin comisioanele bancare! Mai mult de jumătate 
dintre pensionari au pensii mai mici de 1.000 de lei. Oricine are un card bancar știe cât de greu atârnă acesta în buzunar, din 
cauza comisionului de administrare, comisionului de retragere și alte comisioane mai vizibile sau mai mascate. Zeci de lei 
zboară lunar numai din aceste costuri, iar lui Teodorovici chiar că nu-i pasă. El nu știe cum își drămuiește pensionarul fiecare 
leu.  
 Același Teodorovici a uitat că pensionarii abia mai ies din curtea casei, pentru că sunt bătrâni și puterile nu-i mai ajută. 
Uneori nu au putere nici să meargă până la poarta casei, când vine poștasul să aducă pensia. Dacă ar ști aceste lucruri, atunci 
Teodorovici și-ar cere scuze față de milioane de pensionari pe care i-a înjosit. 
 De asemenea, cel mai priceput mincinos de la PSD a uitat că dacă pensiile vor fi virate pe carduri bancare, atunci nu 
mai puțin de 2.000 de poștași își vor pierde locul de muncă, iar Poșta română va intra direct în faliment. O fi găsit el deja 
cumpărător pentru Poștă și patrimoniul acesteia și nu știe cum să o pună la pământ mai rapid. A luat comisionul în avans? 
 Stimați colegi. Prostia și cinismul par a nu avea limite la nivelul unor miniștri. Dacă unii fac boacăne după boacăne 
pentru că sunt incompetenți, alții, ca Teodorovici, visează să fie președintele PSD sau candidat la prezidențiale și, de aceea, 
avansează idei care mai de care mai trăsnite. Demisia i-am cerut-o deja și s-a agățat de piciorul lui Dragnea ca să nu fie dat 
afară din Guvern. Dacă de plecat nu pleacă, atunci măcar scuze să-și ceară de la cele câteva milioane de pensionari pe care i-a 
jignit. 
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
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România aflată sub conducerea PSDragnea rămâne doar o țară fără viitor 
 

Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Anul 2017 a fost un an agitat din punct de vedere politic și social, fiind punctat de nenumărate proteste și convulsii 

sociale. Aceste tensiuni i-au marcat în mod negativ pe foarte mulți români tineri și au avut drept consecință nefastă și cel mai 
mare număr de emigranți din 2008 încoace.  

Astfel, potrivit datelor INS, în anul 2017 au plecat din țară 219.327 de români. Acest lucru înseamnă aproximativ 600 
de români pe zi, 24 pe oră și unul la fiecare trei minute! Mai mult decât atât, mai trebuie remarcat și faptul că cei mai mulți 
dintre cei care au ales în 2017 să-și părăsească țara în cautarea viitorului personal, sunt românii tineri și foarte tineri, adică 
peste 17% sunt din grupa de vârstă 25-29 de ani, iar 14.5% fac parte din grupa de vârstă 20-24 de ani. 

Cred că acesta reprezintă un tragic semnal de alarmă cu privire la faptul că România va rămâne o țară aproape 
depopulată, cu o populație îmbătrânită și fără niciun fel de perspectivă de viitor! 

Aceste date ne arată în mod explicit că România nu mai reprezintă deloc o țară atractivă pentru tineri, ca o consecință 
directă a faptului că nu sunt căutate și implementate niciun fel de soluții pentru ei de către guvernanții domnului Dragnea! 

Și toate acestea se întâmplă în condițiile în care, în România, sunt din ce în ce mai multe multinaționale care au nevoie 
de forță de muncă tânără, dar specializată pe anumite domenii.  

Însă, din păcate, Guvernul nu investește și nu schimbă nimic în educație, astfel încât tinerii să fie îndreptați chiar din 
școlile gimnaziale către anumite meserii sau viitoare profesii care au în prezent sau care vor avea în viitorul apropiat căutare pe 
piața muncii! Guvernul nu ia deloc în considerare toate aceste semnale și nu creează niciun fel de condiții pentru tineri, 
neavând un set viabil de politici concrete care să le ofere facilități atractive pentru a-i putea ține pe aceștia în țară, ci, 
dimpotrivă, prin măsurile neadecvate luate, le crește ratele și costurile lunare ale vieții, în mod fulminant, de la o lună la alta. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Statisticile îngrijorătoare arată în mod clar faptul că, în câțiva ani, România va rămâne fără forță de muncă! Chiar 

ONU atrage atenția asupra faptului că România este, după Siria, țara cu cea mai ridicată rată a emigrației, anual țara 
noastră pierzând, prin acest fenomen, echivalentul unui oraș! În plus, acest exod al tinerilor români este un fenomen din ce 
în ce mai îngrijorător, care a luat o amploare fără precedent în ultimii ani, dar care, din păcate, îi lasă nepăsători pe cei care 
sunt la Putere în această țară! 

Cei mai mulți tineri pleacă din considerentul că România de azi nu le poate oferi nimic bun pentru dezvoltarea lor 
personală și profesională, dar toate acestea nu par să-i îngrijoreze și preocupe absolut deloc pe guvernanții domnului Dragnea!  

Guvernanții domnului Dragnea sunt prea ocupați să-l scape pe "Conducătorul lor iubit" de probleme și nu mai au timp 
pentru a face ceva concret, care să contribuie la stoparea acest fenomen alarmant pentru viitorul României, cum este acest exod 
al tinerilor români! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Solicit oprirea distrugerii învățământului de calitate în județul ALBA! 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Am semnalat în nenumărate rânduri faptul că, în ultima vreme, în județul Alba, sunt din ce în ce mai multe probleme 

în sistemul de învățământ cauzate de lipsa de coerență și profesionalism a reprezentanților Ministerului Educației Naționale în 
acest județ. Astfel, ca deputat liberal de Alba, am arătat faptul că nu este în regulă ce se întâmplă în privința desființării haotice 
a școlilor și grădinițelor din județul pe care-l reprezint în Parlamentul României, dar nici comasarea în bătaie de joc, fără nicio 
logică, a unor clase!  

De asemenea, noi, cei din PNL, am atras atenția asupra existenței unui Ordin de Ministru cu privire la desființarea a 
peste 4000 de posturi didactice și nedidactice și am reușit oprirea acestuia! 

De data aceasta, semnalez din Parlamentul României faptul că Inspectoratul Școlar Județean Alba a emis un ordin prin 
care a decalificat un prestigios liceu din orașul Cugir, și anume Colegiul Național "David Prodan", căruia i-a revocat titlul de 
"Colegiu Național". 

Este foarte important de precizat faptul că acest liceu are o vechime de 63 de ani și a primit acest titlu de "Colegiu 
Național" în urmă cu 19 ani. Cu alte cuvinte, timp de foarte mulți ani, acest liceu a demonstrat că promovează un învățământ 
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de calitate, având rezultate incontestabile, iar acum, în urma schimbării criteriilor de către actuala putere PSD-ALDE, unul 
dintre cele mai vechi și bune licee din județul Alba este retrogradat "pentru că pot" unii de la inspectorat! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Cum de s-a ajuns până aici, astfel încât un liceu prestigios, cu o asemenea vechime, să fie evaluat în funcție de niște 

criterii aberante, stabilite doar pentru ultimii trei ani?! Cum este posibil ca tot ce este bun și funcțional să fie condamnat la 
distrugere, prin asemenea decizii superficiale?! Învățământul de calitate trebuie încurajat, promovat și susținut, domnilor 
colegi din PSD-ALDE! 

În condițiile în care ne pleacă aproape toți tinerii din țară, oare cum îi mai putem ține pe aceștia acasă, dacă educația 
este distrusă pas cu pas, prin tot felul de tertipuri comuniste ale Puterii actuale și controlată prin unele județe de o serie de 
semi-analfabeți, care nu au nicio legătură cu deontologia și profesionalismul?! Poate n-ați aflat, dar pe aceștia îi mai putem ține 
acasa doar promovând și în România un învățământ de calitate care să le asigure un viitor!  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Alba-neagra cu gazele din Marea Neagră 
 

 Domnule președinte,  doamnelor și domnilor deputați, 
Batjocura PSD la adresa economiei românești continuă cu un nou episod legat de exploatarea gazelor din Marea 

Neagră. După episoadele privind crearea unui Fond de Investiții mamut, prin care se pun la dispoziția PSD cele mai importante 
active din economia națională, după episodul construirii unor ipotetice autostrăzi prin parteneriate public-privat, în care statul 
plătește greu, pentru ca PSD să își poată trage partea, în loc să folosească banii gratuiți de la Uniunea Europeană, serialul 
distrugerii economiei românești continuă cu un nou episod legat de adoptarea legii Off-Shore și exploatarea gazelor din Marea 
Neagră. 

PSD a început un adevărat joc de alba-neagra pe marginea acestui subiect, schimbându-și radical poziția, de la 
săptămână la săptămână, în funcție de cum o cer negocierile pentru scăparea de pușcărie a lui Dragnea. PSD se folosește de 
avuția națională “pe persoană fizică”, scoțând la mezat securitatea energetică a României și importante surse de venit la buget, 
pentru circa 30 de ani de acum încolo. În loc să permită o discuție transparentă și obiectivă pe acest subiect, la care să participe 
și să-și exprime argumentele toate părțile implicate, PSD folosește metoda “păcii separate”, în care societatea românească nu 
mai știe cine, ce și cu cine negociază. Trebuie să fim conștienți că România va beneficia de pe urma rezervelor de gaze din 
Marea Neagră doar dacă ele sunt exploatate. În plus, este necesară o abordare responsabilă a regimului fiscal aplicat. Ori PSD 
a dictat ca regimul fiscal aplicabil acestor exploatări să rămână același cu cel de acum pentru o perioadă de 30+15 ani, în 
condițiile în care prețul gazelor crește de la lună la lună. Normal ar fi fost ca o renegociere să aibă loc după 10 ani. În plus, 
prevederea PSD ca firmele ce exploatează să-și poată deduce investițiile realizate în cotă de maxim 60% din impozitul pe 
venitul suplimentar total, face ca aceste firme să nu plătească nimic la bugetul de stat pentru o perioadă de minim 10 ani. 
Normal ar fi fost ca deducerea să vizeze 60% din impozitul pe venitul suplimentar anual și atunci și România ar fi beneficiat 
de fonduri la buget. S-a cerut, până acum, de nenumărate ori ca Ministerul Finanțelor să vină cu o serie de simulări care să 
arate, în mai multe variante, cum se pot impozita aceste resurse și cum poate România câștiga de pe urma lor. Am primit doar 
tăcere. Ori Ministerul Finanțelor ascunde aceste simulări și le prezintă doar la partid, ori nu știe să le facă și ascunde acest 
lucru, ori pur și simplu este ocupat acum să calculeze ce bani vin la pușculița de partid prin amnistia fiscală pe care o 
pregătește ministrul Finanțelor și Discotecilor pentru marii evazioniști fiscali, care le râd în nas celor care își plătesc taxele și 
impozitele.  

Vă mulțumesc!                                                          Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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Exercițiul SEISM 2018 indică probleme majore în Sănătate 
 

Salut organizarea exercițiului SEISM 2018. Acest exercițiu este binevenit, în condițiile în care un seism major în 
regiunea Vrancea este practic inevitabil și se poate produce oricând, fără să putem anticipa în vreun fel momentul exact. 
Orașul cel mai afectat în acest caz va fi, cu siguranță, Bucureștiul, atât din pricina concentrării mai mari de populație, cât și din 
cauza numărului mare de imobile cu risc ridicat în caz de seism. Relația de interdependență dintre București și Județul Ilfov, și 
în special numărul foarte mare de ilfoveni care muncesc sau tranzitează în fiecare zi Capitala, face ca rezultatele Exercițiului 
SEISM  să fie deosebit de relevante și pentru cetățenii pe care îi reprezint în Parlament. 

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii de până acum ale Exercițiului este faptul că infrastructura de sănătate este 
complet nepregătită pentru a face față unei situații de calamitate naturală în urma căreia ar rezulta un număr semnificativ de 
victime. 

Scenariul după care s-a desfășurat exercițiul a fost unul moderat, în sensul că a presupus numai 12 clădiri prăbușite, 
deși la ultimul cutremur major, cel din 1977,  au fost doborâte sau avariate grav 35.000 de locuinţe și clădiri industriale. 
Situația este agravată de faptul că multe clădiri aparţinând serviciilor de urgenţă sunt vechi și au probleme de structură, ceea ce 
înseamnă că se pot număra chiar ele pe lista imobilelor distruse de un cutremur, după cum avertiza recent Banca Mondială. 

Chiar și în acest scenariu moderat, spitalele de urgență din Capitală fost incapabile să facă față numărului mare de 
victime: numai 150 de răniți grav ar fi putut să primească îngrijirile necesare. Acest exercițiu vine să demonstreze un fapt 
foarte grav, anume că de la tragedia de la Colectiv, capacitatea noastră de a răspunde la o situație de o gravitate deosebită nu s-
a ameliorat.  Sunt evidente măsurile care trebuie luate: creșterea numărului de paturi în spitalele specializate, creșterea vitezei 
de reacție în a cere ajutorul partenerilor externi și eliminarea barierelor birocratice care întârzie venirea acestora, dar și 
îmbunătățirea infrastructurii de transport. În caz de calamitate, Centura Bucureștiului ar juca un rol vital în deplasarea 
echipelor medicale și de salvatori. Este absolut inacceptabil că nici până în anul 2018 nu avem o centură decentă a 
Bucureștiului, pe măcar două benzi și în regim de autostradă. Așa cum arată exercițiul SEISM 2018, lipsa investițiilor esențiale 
nu duce doar la ratarea unor oportunități economice, ci poate crea adevărate tragedii umanitare.    
 

Deputat 
Mihai Culeafa 

*** 
                                  Iresponsabilitatea complice a autorităţilor statului 

 Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  
 De câteva zile, la nivel naţional, se desfăşoară un amplu exercițiu de simulare a intervenției a instituţiilor abilitate şi 

autorităţilor publice în cazul producerii unui cutremur major, iar bilanţul provizoriu al acestui posibil sinistru atinge deja 
dimensiuni apocaliptice. 

 Conform scenariului acestei aplicaţii, seismul simulat a avut magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter şi s-a produs 
la o adâncime de 140 km, în zona Vrancea, iar ca urmare a propagării undei sale de şoc pe direcţia Sud – Vest (București – 
Alexandria – Sofia), respectiv Nord – Est (Iași – Chișinău) s-a soldat cu distrugerea şi avarierea a numeroase clădiri ale 
administraţiei publice centrale şi locale, unităţi medicale, clădiri de locuit, obiective sociale, precum şi a infrastructurii de 
transport şi furnizare de utilităţi. 

 Un prim bilanţ realizat de autorităţi, la 12 ore după producerea cataclismului, indica 450 de persoane decedate, peste 
1700 rănite, mai mult de 3200 dispărute, numărul sinistraţilor apropiindu-se de 30.000. Numărul persoanelor care şi-au pierdut 
viaţa a crescut, însă, de peste cinci ori, la 24 de ore de la înregistrarea seismului, în timp ce numărul răniţilor şi al persoanelor 
dispărute practic se dublează, iar cel al cetăţenilor afectaţi trece de 130.000. 

 Potrivit informaţiilor diseminate de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cel mai 
distructiv cutremur de până acum de pe teritoriul României, înregistrat la 4 martie 1977, cu o magnitudine similară celui 
simulat în prezent, s-a soldat cu 1578 de persoane decedate, dintre care 90% în Bucureşti, respectiv 11.321 persoane rănite, 
prăbuşirea sau avarierea gravă a 32.897 de locuinţe şi afectarea a 763 de unităţi industriale.  

 Aceeaşi sursă citează un raport al Băncii Mondiale realizat în anul 1978 care indică pagube economice totale în 
valoare de 2 miliarde de dolari, din care 70% numai în Bucureşti. 

 În condiţiile în care, conform expertizelor realizate, Capitala are şi în prezent 113 clădiri încadrate în clasa I de risc 
seismic, însumând 3.400 apartamente, respectiv 291 de clădiri încadrate în clasa II de risc seismic, însumând alte 7.705 
apartamente, bilanţul tragic al cutremurului din 1977 poate fi oricând reeditat şi chiar depăşit în cazul unui sinistru similar. 
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 Cele doar 20 de imobile consolidate în ultimii ani nu însumează decât 518 apartamente, adică mai puţin de 5% din 
numărul celor care, în ipoteza unui cutremur major, de magnitudinea celui din scenariul actual, vor îngropa sub moloz vieţile a 
mii de concetăţeni nevinovaţi, condamnaţi la moarte de iresponsabilitatea complice a autorităţilor statului. 

 Vă mulţumesc!  
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

România rămâne fără proiecte majore de infrastructură  
din cauza incompetenței actualei guvernări! 

 

Domnule preşedinte, stimați colegi , 
Guvernul Dăncilă este incapabil să atragă fonduri europene. Nu pare interesat nici de proiecte, nici de bani europeni, 

chiar dacă la nivelul Comisiei Europene există bani pentru investiții în infrastructură. Incapacitatea, imaturitatea și lipsa de 
acțiune a guvernului PSD-ALDE au fost taxate chiar de către trimisul PSD în Consiliul Europei -  comisarul european Corina 
Crețu. Autostrada Iași-Târgu-Mureș este o prioritate nu numai pentru Comisia Europerană ci și pentru locuitorii acestei țări, 
dar guvernul nu vrea să o construiască pe bani europeni. Oare de ce? 

Vom pierde bani europeni din cauza incompetenței, dar și a dezinteresului clasei politice aflate la guvernare. Grav este 
că, după anul 2020, României îi va fi mai greu să primească același cuatum al fondurilor nerambursabile, având în vedere că 
an de an dovedește că este incapabilă să îi absoarbă. Comisia Europeană a avertizat țările estice că alocarea fondurilor 
europene va fi condiționată de respectarea normelor statului de drept și a independenței justiției.  

Stimați colegi, 
Promisiuni deşarte şi amăgiri. Aceasta este oferta guvernanților PSD! Multe proiecte amânate, o listă întreagă de 

proiecte începute de ani de zile: linia ferată Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă, Metroul Drumul Taberei, atât de 
așteptat de cetățenii capitalei, modernizarea Aeroportului Otopeni, Centura Bucureștiului, Autostrada Brașov – Comarnic, 
Autostrada Sibiu – Lugoj și lista poate continua.  

Românii nu înțeleg de ce actualul guvern insistă să  folosească parteneriatul public-privat pentru aceste investiții și nu 
accesează fondurile europene existente? Aceasta ar presupune o investiție asigurată de Comisia Europeană în proporție de 
85%, fonduri nerambursabile, statul român participând cu doar 15%. Actualul ministru al Fondurilor Europene, doamna 
Rovana Plumb invocă de fiecare dată greaua moștenire, dar recunoaște că sunt întârzâieri la accesarea acestor fonduri. Este 
normal să ne întrebăm cine este de vină? Greaua moștenire? Dezinteresul? Incompetența?  

Sau sunt alte interese ascunse pe care noi, românii, nu le putem înțelege. 
 

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheş 

*** 
 

Iașul, prizonier în chingile unei administrații PSD incompetente 
 

Iașul, din păcate, a început să fie departe de nivelul de dezvoltare și creștere economică cunoscute de marile orașe din 
vestul României. Geografia este un punct nevralgic, însă calitatea administrației locale, controlată total de PSD, este cea mai 
mare opreliște pentru capitala Moldovei.  

În acest moment, orașul se sufocă din cauza dezvoltării urbanistice haotice. În acest moment, poluarea atinge cote 
alarmante din cauza faptului că mașinile stau cu orele în trafic, în lipsa investițiilor în pasaje subterane și supraterane care să 
fluidizeze ciruclația în oraș. În acest moment, numărul de turiști scade pentru că administrația locală a rămas anchilozată într-o 
abordare pășunistă și retrogradă a acestui domeniu care, în orașele de dimensiunea Iașului din România, generează bani și 
imagine pentru comunitate. În acest moment, orașul stagnează, iar IT-ul se dezvoltă în totală decuplare de ritmul și implicarea 
administrației locale.  

Din cauza unei abordări heirupiste, în care se încearcă cosmetizarea neputinței cu cheltuieli aberante, de fațadă 
(dotarea Poliției Locale cu 10 cai, catarg de 200.000 euro, toalete publice la 30.000 euro bucata și altele), orașul pierde 
oportunități, pierde șansa de a cu adevărat o capitală culturală a țării. Până și acest statut de capitală culturală a fost 
demonetizat din cauza incompetenței și a prostiei celor care, în ultimii ani, au guvernat orașul. Sportul este în faliment din 
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cauza promisiunilor neonorate de către primar către cluburile sportive. Ad-litteram, toate cluburile sportive din prima ligă, cu 
excepția fotbabului (baschet masculin și feminin, handbal, rugby) au fost retrase și desființate echipele.  

Potențialul Iașului ca adevărat hub economic, aerian și cultural la granița de est a Uniunii Europene este complet 
înăbușit de o administrație locală incompetentă și clientelară. 

 

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
 

Lipsa viziunii generează haos în educație 
 

 Aproape săptămânal, Ministerul Educației Naționale transmite informații contradictorii, ia decizii pripite, fără 
evaluarea impactului, ținând dascălii, părinții și elevii într-o constantă stare de confuzie, iar schimbările semestriale de 
ministru, au un efect dezastruos în asigurarea continuității măsurilor luate.  
  Săptămâna trecută, aflam de un ordin de ministru care cerea eliminarea a 4000 de posturi din învățământ și care 
începuse deja să fie pus în aplicare de Inspectoratele Școlare Județene. După reacția opoziției liberale și a sindicatelor din 
învățământ, noul ministru interimar dă un nou ordin, care anulează decizia inițială. A doua zi, nu numai că nu mai pleacă 4000 
de cadre didactice din sistem, dar Premierul anunță angajarea a 1300 de noi  profesori. 

Acum câteva zile, ni se aduceau la cunoștință prevederile noului Cod de etică al cadrelor didactice, conform căruia, 
profesorilor nu le mai este permis să ofere meditații contra cost propriilor elevi de la clasă, pe motiv că în acest mod, părinții 
plătesc pentru o notă mai buna acordată copilului lor. Această decizie anulează și programul After School, atât de necesar 
elevilor și părinților. Aceștia insistă acum pentru revenirea la acest program pentru că nu au soluții pentru copiii lor, care nu 
pot fi lăsați nesupravegheați la această vârstă.  

Tot în această perioadă, părinții preșcolarilor află cu stupoare că activitățile opționale desfășurate de profesori 
specializați la grădinițe, sunt anulate pe o perioadă nedeterminată, fără a primi nici un fel de explicații, cu toate că sunt dispuși 
să plătească suplimentar pentru aceste activități, iar copiii lor suferă din cauza aceasta.   

Reforma fiscală care a bulversat întreg sistemul bugetar din România, a reușit să producă haos și în educație.   
Măsurile fiscale care au intrat în vigoare în ianuarie au creat situații aberante în care cadrele didactice au fost plătite mai prost 
decât secretarele sau șoferii. Cu doar 3% din PIB, adică jumătate din ceea ce prevede Legea educației naționale, bugetul alocat 
educației este complet nesatisfăcător pentru nevoile unui sistem care se chinuie să supraviețuiască. 

Drept consecință, inspectoratele dau periodic mesaje către directori că banii sunt pe terminate, iar aceștia trebuie să 
vină cu soluții pentru reducerea cheltuielilor și a personalului, deși există deja un deficit în acest sens. Aceste decizii 
controversate caracterizează Ministerul Educației, care nu se consultă  cu părinții, elevii și dascălii, în ceea ce privește strategia 
pentru viitor, și care au efecte grave asupra beneficiarilor sistemului de învățământ,  

Comasările de clase și de școli, mai ales în mediul rural, care se confruntă și cu o infrastructură precară și un deficit de 
personal de calitate, sunt de asemenea probleme care derivă din subfinanțarea cronică a învățământului. Costul standard 
necesită și el o revizuire pentru că nu acoperă  cheltuielile, în condițiile în care nu e nici măcar corelat la creșterile salariale. Ar 
fi multe de spus dar concluzia e clară: Partidul Social Democrat nu are o viziune pe termen lung asupra educației în România, 
nu are soluții clare, viabile și bine definite și asta generează haos și confuzie. Schimbările dese de miniștri și lipsa lor de 
responsabilitate îi bulversează pe profesori, pe elevi și pe părinți, având consecințe dezastruoase asupra calității actului 
educațional. Cer Guvernului, respectiv Ministerului Educației Naționale, să renunțe la aceste experimente și să propună 
strategii predictibile, compatibile cu nevoile familiilor și corelate cu cererea pieței muncii,  care să aibă elevii în centrul 
preocupărilor lor, pentru ca exodul tinerilor spre Occident să se reducă sau chiar să se oprească. România nu-și poate permite 
să piardă în continuare 600 de cetățeni zilnic!  

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
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Coaliția de guvernare condamnă generațiile viitoare la sărăcie  
prin lipsa investițiilor în educație și sănătate 

Dragi colegi,  
 Fenomenul accelerat al globalizării „obligă” țările să se adapteze, să inoveze, să devină interconectate. Strategiile pe 
care statele puternice le elaborează: comprehenise, durabile, reziliente, sunt documente programatice care sunt respectate ad 
literam. România nu face excepție de la regulă, cu specificația că în cazul nostru diferența dintre teorie și practică este extrem 
de mare. 
 Cea mai alarmantă veste vine de la Banca Mondială, care atrage atenția că „România riscă să condamne generațiile 
viitoare la sărăcie, dacă nu investește în educație și sănătate. Nou – născuții de astăzi vor avea productivitate de doar 60%”.  
 În ce se traduce acest lucru? Statul român riscă să devină unul necompetitiv pe termen lung dacă nu creează cadre 
inteligente de investiție în educație și sănătate. În respectivul studiu se arată că „România s-a clasat pe locul 67 - în spatele 
vecinilor săi din UE - în noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Băncii Mondiale. Singapore, cu un scor HCI 
de 0,88 (pe o scară de la zero la 1), a fost în fruntea listei, în timp ce primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre 
ale UE. România a ajuns pe locul 67, în urma unor ţări cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), 
Albania (56) şi Georgia (61). Scorul României (de 0,6) înseamnă că nou-născuţii din România de astăzi vor avea o 
productivitate de doar 60% când vor creşte faţă de cât ar putea avea dacă ar beneficia de servicii de educaţie şi sănătate de o 
calitate adecvată. Între 2012 şi 2017, valoarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60, ceea ce este îngrijorător, spun 
experţii BM”. 
 Indexul HCI este alcătuit din cinci indicatori: probabilitatea de supravieţuire până la vârsta de 5 ani; anii de şcolarizare 
preconizaţi ai copilului; calitatea învăţării; procentul din cei care astăzi au vârsta de 15 ani ce vor supravieţui până la vârsta de 
60 de ani, precum şi proporţia copiilor care nu suferă de deficienţe de creştere. Adică acele probleme cronice cu care se 
confruntă România acum și pe care guvernarea le ignoră în dauna problemelor „de partid”. 
 România nu face nimic în acest sens, promisiunile și declarațiile lipsite de conținut ale celor care guvernează sunt 
singurele „măsuri” luate pentru eradicarea unor lucruri complicate. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Românii își doresc calea europeană 

 

Săptămâna trecută am asistat la o adevărată premieră pentru Uniunea Europeană, Comisarul pentru Dezvoltare, Corina 
Crețu, a lansat acuzații fără precedent la adresa Guvernului României privind lipsa de interes pentru atragerea fondurilor de 
dezvoltare a infrastructurii și inacceptabilele insulte la adresa Europei. 

Acest comportament se manifestă de când coaliția PSD-ALDE a preluat guvernarea, care urmărește decuplarea 
proiectelor mari de investiții de la mecanismele europene de finanțare. Fondul Suveran pentru Dezvoltare și Investiții este 
planul gândit din umbra guvernului pentru ca interesele personale și de partid să fie satisfăcute fără frica vreunui raport cerut 
de inspectorii OLAF. La fel de evident este și faptul că tot ce îi interesează pe mai marii pesediști sunt banii sub formă de 
comisioane oneroase. Însă, două lucruri le mai stau în cale: Uniunea Europeană și procurorii anticorupție. Iată care este 
adevăratul sens al tuturor mișcărilor, din ultimii aproape doi ani, realizate de guvernarea PSD-ALDE. 

Jaful la scară largă și, dacă se poate, legalizat, prin amuțirea Justiției independente, este marele plan al acestei 
guvernări. Spolierea românilor și hoția legală la drumul mare îi animă tot mai mult pe cei din PSD, în ciuda faptului că 
acțiunile lor condamnă la sărăcie multe generații de români. 

Din fericire, cetățenii noștri și-au dat seama despre ce se află cu adevărat în spatele programului de guvernare propus 
de actuala putere. A întoarce România din drumul democrației nu mai este posibil. Sentimentul pro-Europa și NATO al 
majorității populației țării noastre se dovedește a fi de-a dreptul salvator. În peisajul iliberal central și est european, România se 
poate dovedi un contraexemplu, un stat care să îmbrățișeze și mai puternic valorile democrației, în ciuda unui context 
internațional complicat. Acum, în Anul Centenar, națiunea dovedește că își poate păstra țara în marea familie europeană. 
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
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Mediocrația guvernează România! 
 

Până când? Până când li se permite! 
De la 1 ianuarie 2019 România va prelua Președenția rotativă a Consiliului Uniunii Europene!  
Dintre măsurile de neimplicare Guvernul Dăncilă și majoritatea din jurul lui Liviu Dragnea mai vine cu o lege 

șmecherită. Aceasta este ordonanța de urgență pentru înființarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de 
adoptare a monedei EURO! 

De ce acum și de ce așa?? Simplu: astăzi există Comitetul Interministerial pentru trecerea la moneda euro condus de 
primul ministru, ministrul Finanțelor Publice, guvernatorul BNR, conducători ai altor autorități și instituții publice și 
reprezentanți ai asociaților patronale și sindicale. Acest comitet înființat în mai 2011 a primit în decembrie 2016 prin H.G. 
931/2016 dată de guvernul Cioloș structura, organizarea și principalele atribuții stabilindu-se atunci și indicatorii criteriilor de 
convergență nominală, juridică și reală pe care România trebuie să le îndeplinească conform Tratatului de la Maastrich, pentru 
a adera la moneda euro. 

Dar ce să vezi, Comitetul condus "inteligent" de premierii PSD și miniștrii de finanțe PSD pe parcursul anilor 2017-
2018 a reușit contraperformanța de a ne îndepărta de zona Euro, deoarece astăzi dintre cele 5 criterii care trebuie îndeplinite 
pentru a adera la moneda euro, în cazul României, la ora actuală 4 nu sunt îndeplinite ! PIB raportat la locuitor, productivitatea 
muncii, stabilitatea prețurilor/inflației, stabilitatea cursului de schimb și a ratelor dobânzilor pe termen lung ne îndepărtează de 
zona euro! 

Și atunci majoritatea PSD-ALDE găsește de cuviință să scoată din ecuația responsabilității pe premierul României – 
dna. Viorica Vasilica Dăncilă și pe Ministrul de Finanțe – Orlando Teodorovici. Prin această ordonanță de urgență se va 
înlocui Comitetul Interministerial condus de Primul-Ministrul al României – dna. Viorica Vasilica Dăncilă cu o comisie 
națională, în care se vrea o culpabilizare colectivă cu o țintă de aderare 2024, când vecinii noștri bulgari au intrat deja în 
monitorizarea Comisiei Europene pentru aderarea la moneda euro! 

Deci majoritatea PSD-ALDE o scoate pe doamna Dăncilă și guvernul său din sfera de responsabilitate,  exact acum, 
înaintea preluării Președenției Consiliului Uniunii Europene! Nu era mai simplu să o înlocuiască pe doamna Dăncilă cu guvern 
cu tot? Doar au mai schimbat doi premieri și două guverne! Și acest ultim premier, al acestei majorități cu întregul său guvern, 
este de departe cel mai slab, mediocru și nearticulat guvern de la revoluție încoace! 

 
Deputat 

Nicolae Neagu 
*** 
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 Întrebări 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Criza manualelor  şcolare 
Doamnă  ministru,  
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, numărul total de preșcolari, elevi și liceeni din România este de 

3.642.632 dintre care 18.811 copii sunt în grădiniţe.  
Elevii şi liceeni au început în urmă cu o lună un nou an şcolar şi vor petrece zilnic o medie de 6 ore la şcoală pentru cursuri. 
Recent mi-a fost semnalată în Maramureş, şi nu numai, lipsa manualelor.  

Criza cărţilor a degenerat până la faza la care profesorul vine la oră cu teancul de manuale, le împarte copiilor câte un 
exemplar la fiecare bancă, iar la finalul orei de curs, le strânge şi pleacă la următoarea clasă.  

În lipsa manualelor, elevii sunt nevoiţi să-şi facă fotografii la paginile de unde li se dă tema de casă, dar de citit lecţia 
nici nu mai poate fi vorba.  
Procedura este ca în fiecare an stocul de manuale al unei unităţi de învăţământ să fie reînnoit în procent de 10%, dar ştiu că 
sunt şi titluri care nu au mai fost reeditate de 10 ani, astfel că stocul existent în şcoli este depăşit moral.  

Vă rog doamnă ministru să îmi comunicați care este numărul real de manuale tipărite în acest an şi distribuite în şcolile 
din ţară, dar şi din Maramureş şi ce măsuri aveți în vedere pentru viitor. 

Menționez că solicit răspunsul în scris. 
Deputat  

Dr.Viorica Cherecheș 
*** 

 

Adresată doamnei Grațiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului  
 

Soluţii pentru ecologizarea depozitelor de reziduuri aferente societăţii Petrol Derna SA 
Stimată doamnă ministru, 
Într-o conferinţă de presă susţinută, în vara acestui an, la Oradea, aţi invocat lipsa unor soluţii legale şi a surselor de 

finanţare pentru ecologizarea batalelor cu deşeuri toxice provenite de la SC Petrol Derna SA, care se pot deversa în orice 
moment ameninţând vieţile şi bunurile sutelor de cetăţeni ai acestei localităţi. Întrucât, după declanşarea acţiunii Comisiei 
Europene împotriva României, pentru neîndeplinirea obligaţiilor din prevederile Directivei 31/1999 a Consiliului UE, 
începând cu data de 13 iulie 2017, a fost înfiinţat, prin Hotărâre de Guvern, un grup de lucru interministerial, vă rog să 
precizaţi care este în prezent componenţa nominală a acestui organism şi care sunt soluţiile punctuale identificate şi propuse 
pentru ecologizarea depozitelor de reziduuri aferente societăţii Petrol Derna SA? 

Vă reamintesc că această societate se află în faliment, iar depozitele sale de reziduuri sunt clasate ca neconforme cu 
normele de mediu de aproape 15 ani şi expun România unei posibile proceduri de infringement, solicitată, de altfel, printr-un 
proces pe rol, declanşat de Comisia Europeană împotriva ţării noastre. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Răzvan Teohari Vulcănescu, vicepreşedinte însărcinat cu exercitarea atribuţiilor de preşedinte al 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

Mentenanţa Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate 
 

Stimate domnule vicepreşedinte, 
Modul deficitar în care funcţionează Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a nemulţumit în dese rânduri 

furnizorii de servicii medicale, în special medicii de familie, care au semnalat că întâmpină probleme la citirea cardurilor 
pacienţilor, la validarea consultaţiilor şi la upload-area reţetelor în sistem. 
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Conform presei de specialitate, începând cu data de 8 august 2018, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a încheiat 
un nou contract de mentenanţă a bazelor de date ale SIUI, SIPE şi CEAS, valabil până la finele anului în curs, fără să existe 
însă vreo informare publică asupra iniţierii, adjudecării şi derulării acestei proceduri de achiziţie. 

Din aceste considerente, vă rog să precizaţi care este valoarea noului contract de mentenanţă a bazelor de date ale 
SIUI, SIPE şi CEAS, încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cine este operatorul care şi-a adjudecat această 
achiziţie publică şi modul în care s-au îndeplinit condiţiile legale de publicitate a procedurii de atribuire a acestui pachet de 
servicii. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătații 

    doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Măsuri pentru creșterea natalității 
Stimată doamnă ministru, 
În acest an al Centenarului, România se confruntă cu cel mai mare dezastru demografic de până acum. Datele statistice 

ne arată că în fiecare oră populația scade cu 5 români. Un raport ONU arată că suntem pe locul doi, după Siria, în ceea ce 
privește migrația în ultimii 10 ani, peste 5 milioane de români fiind în străinătate. 

Populația României a scăzut, într-un singur an, cu 6 la sută,  țara noastră fiind pe primul loc în U.E. la capitolul decese. 
Scăderea sau îmbătrânirea populației a devenit una dintre problemele arzătoare ale României, iar cei care s-au perindat la 
conducerea țării în ultimii 30 de ani, au încercat să găsească posibile soluții pentru creșterea natalității, dar și pentru stoparea 
migrației masive din ultimii ani. Soluții care nu au prea avut efectul scontat, iar ultimele statisticile sunt îngrijorătoare.  

Avem nevoie urgentă de politici publice realiste,  dar și de măsuri concrete pe termen mediu și lung atât pentru 
protejarea familiilor cât și pentru stimularea natalității. Familia conferă stabilitate și încredere, iar statul are obligația de a oferi 
condiții de stimulare a natalității. 

În acest context, vă rog, doamnă ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica dacă există un program național, cu 
un plan de acțiuni concrete, comun cu Ministerul Muncii, care să  vină în sprijinul familiilor tinere pentru a încuraja 
natalitatea. Menţionez că doresc răspuns scris.  

Deputat  
Dr. Florin Stamatian 

*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Precizări cu privire la situația investiţiilor în sănătate 
 

Stimată doamnă ministru, 
Fenomenul accelerat al globalizării „obligă” țările să se adapteze, să inoveze, să devină interconectate. Strategiile pe 

care statele puternice le elaborează: comprehenise, durabile, reziliente, sunt documente programatice care sunt respectate ad 
literam. România nu face excepție de la regulă, cu specificația că în cazul nostru diferența dintre teorie și practică este extrem 
de mare. 

Cea mai alarmantă veste vine de la Banca Mondială, care atrage atenția că „România riscă să condamne generațiile 
viitoare la sărăcie, dacă nu investește în educație și sănătate. Nou – născuții de astăzi vor avea productivitate de doar 60%”.  

În ce se traduce acest lucru? Statul român riscă să devină unul necompetitiv pe termen lung dacă nu creează cadre 
inteligente de investiție în educație și sănătate. În respectivul studiu se arată că „România s-a clasat pe locul 67 - în spatele 
vecinilor săi din UE - în noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Băncii Mondiale. Singapore, cu un scor HCI 
de 0,88 (pe o scară de la zero la 1), a fost în fruntea listei, în timp ce primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre 
ale UE. 

România a ajuns pe locul 67, în urma unor ţări cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), 
Albania (56) şi Georgia (61). Scorul României (de 0,6) înseamnă că nou-născuţii din România de astăzi vor avea o 
productivitate de doar 60% când vor creşte faţă de cât ar putea avea dacă ar beneficia de servicii de educaţie şi sănătate de o 
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calitate adecvată. Între 2012 şi 2017, valoarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60, ceea ce este îngrijorător, spun 
experţii BM”. 

Indexul HCI este alcătuit din cinci indicatori: probabilitatea de supravieţuire până la vârsta de 5 ani; anii de şcolarizare 
preconizaţi ai copilului; calitatea învăţării; procentul din cei care astăzi au vârsta de 15 ani ce vor supravieţui până la vârsta de 
60 de ani, precum şi proporţia copiilor care nu suferă de deficienţe de creştere. Adică acele probleme cronice cu care se 
confruntă România. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este situaţia investiţiilor în domeniul sănătăţii la nivel naţional? Dar în fiecare judeţ în parte? 
2. În ce proporţie tinerii din România sunt afectaţi de situaţia prezentată în noul Index al  

Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Băncii Mondiale? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Viorel Ştefan, viceprim – ministru, ministru interimar al Cercetării şi Inovării 
 

Precizări cu privire la situaţia din domeniul cercetării – dezvoltării – inovării 
 

Stimate domnule ministru, 
În „Programul de Guvernare” al PSD sunt specificate un număr de 13 măsuri pentru segmentul Cercetare – Dezvoltare 

– Inovare. Dintre cele 13 măsuri doar 4 au fost parţial îndeplinite, anume: extinderea scutirii privind impozitul pe venit 
lucrătorilor din unităţile CDI (Cercetare – Dezvoltare – Inovare) pentru toate tipurile de activităţi CDI; sprijinirea proiectelor 
majore de cercetare, cu finanţare şi participare naţională şi europeană; organizarea de expoziţii ştiinţifice denumite „Conceput 
în România”, cu prezentarea de rezultate şi produse ale cercetării româneşti; alocarea de resurse financiare sporite pentru 
subvenţionarea literaturii tehnico – ştiinţifice şi pentru a asigura accesul naţional nediscriminatoriu la resurse electronice de 
informare – documentare prin contracte internaţionale. 

Pe lângă acestea, în acelaşi document, se menţiona, printre altele, creşterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 
30% anual, dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi susţinerea schimburilor profesionale cu SUA în baza 
parteneriatului strategic. 

Având în vedere cele menţionate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. De ce cele 4 măsuri sunt doar parţial îndeplinite în aproape 2 ani de guvernare? 
2. Având în vedere că numai la rectificarea bugetară din septembrie 2017, CDI a pierdut 318  

milioane lei, se mai poate respecta strategia naţională de CDI şi asumarea unor obiective în faţa Comisiei Europene, de 
exemplu 1% din PID pentru cercetare până în 2020? 

3. Cât de mult s-a avansat în procesul dezvoltării cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi  
în susţinerea schimburilor profesionale cu SUA în baza parteneriatului strategic? 

Solicit răspunsurile în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Câte accidente rutiere grave puteau fi stopate dacă exista autostradă în Moldova? 
 

Stimată doamnă ministru, 
În programul de guvernare al PSD-ALDE sunt propuse diferite măsuri pentru îmbunătățirea traficului rutier, inclusiv 

pentru reducerea accidentelor rutiere cu pierderi de vieți românești. Faptul că nu s-a demarat nici o lucrare de acest gen este 
demonstrat și de accidentele înregistrate pe drumurile ce leagă Moldova de celelalte regiuni, de multe ori, soldate cu victime 
omenești. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
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 Câte accidente rutiere soldate cu pierderea de vieți omenești au avut loc pe drumurile europene din zona 
Moldovei, în ultimii 2 ani? Câte dintre aceste accidente au fost cauzate de lipsa marcajelor corespunzătoare? 

 Puteau fi evitate accidentele grave rutiere dacă infrastructura rutieră era adecvată? 
 Cine își asumă vina pentru pierderea de vieți omenești în urma accidentelor care au loc pe drumurile din zona 

Moldovei? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 
Adresată doamnei ministru Rovana Plumb, ministru interimar al Educației Naționale 
 

Guvernul PSD-ALDE condamnă la sărăcie generațiile viitoare 
Stimată doamnă ministru, 
Cu toate că în programul de guvernare PSD-ALDE se recunoaște că educația este o prioritate, în realitate, ultimele 

cifre din rapoartele internaționale arată eșecul total al actualei guvernări în acest domeniu. 
Astfel, a crescut alarmant numărul celor care abandonează studiile liceale, cu peste 10.000 de elevi pe an, iar raportat 

la numărul celor care s-au înscris la Bacalaureat (136.866), în 2018, se poate concluziona că s-a pierdut aproape o generație. 
Mai mult, conform unui studiu al Băncii Mondiale, România s-a clasat pe locul 67 în noul Index al Capitalului Uman 

(HCI), chiar și în urma unor țări cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), Albania (56) și Georgia 
(61). Din rapoartele internaționale, rezultă că țara noastră trebuie să investească substanțial în sănătatea și educația cetățenilor 
săi dacă dorește să rămână competitivă pe termen lung. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru îmbunătățirea rezultatelor în domeniul  educației? 
 Când va aloca guvernul PSD-ALDE 6% din PIB pentru educație, iar sumele să fie investite inteligent în capitalul  

uman și în programe educaționale de calitate? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Solicitare de informații privind gradul de contractare a fondurilor europene  
destinate construcției de infrastructură și formării capitalului uman 

Doamnă ministru, 
 Potrivit informațiilor disponibile, în timp real, pe pagina electronică a Comisiei Europene, la următoarea adresă: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO, România a reușit să cheltuiască efectiv doar 5,4 miliarde de euro, din cele 
peste 37,6 miliarde disponibile. Din fondurile atrase deja, mai mult de 3,3 miliarde de euro reprezintă fondurile destinate 
agriculturii și dezvoltării rurale. O situație extrem de îngrijorătoare o reprezintă utilizarea celorlate componente de finanțare, 
după cum urmează: în vreme ce fondul de dezvoltare regională are alocate peste 13,7 miliarde euro, România a atras până 
acum numai 0,8 miliarde euro, reprezentând 6%. Din Fondul Social European, fond destinat ocupării și calificărilor, cu o 
valoare de 5,4 miliarde euro, România a cheltuit efectiv în 4 ani numai 0,08 miliarde, reprezentând 2%. Așadar, pe cele mai 
important componente – Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Social European – rata de utilizare a banilor este de 5%. 
 În condițiile în care Comisarul european pentru dezvoltare regională, doamna Corina Crețu, a reclamat faptul că 
Guvernul nici măcar nu a avansat proiecte viabile, mature, pentru finanțarea lucrărilor de infrastructură sau pentru rezolvarea 
problemelor apărute în piața muncii, vă solicit, doamnă ministru, să prezentați următoarele clarificări: 

- Care este motivul pentru care Guvernul nu este capabil să înainteze Comisiei Europene proiecte bine structurate, care  
să beneficieze de finanțare nerambursabilă? 

- Dacă problema o reprezintă resursa umană din cadrul autorităților de management și din cadrul Ministerului  
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Fondurilor Europene, vă solicit să precizați dacă ați solicitat asistență tehnică directă de la Comisie, pentru creșterea gradului 
de utilizare a fondurilor europene și pentru elaborarea proiectelor? 

- Vă solicit o situație cu proiectele majore transmise Comisiei Europene, până la data de 1 octombrie 2018, pentru  
finanțare în cadrul celor două fonduri: Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Social European. 

- Vă solicit să clarificați motivul pentru care Guvernul renunță la finanțarea unor investiții din fonduri europene  
nerambursabile (autostrăzile Moldovei) și promite că le va realiza dintr-un utopic parteneriat public-privat. Vă solicit să 
clarificați și de ce Ministerul Fondurilor Europene acceptă ca eventualele autostrăzi care s-ar realiza din fonduri europene și a 
căror utilizare ar fi gratuită pentru români, să fie abandonate în favoarea așa-ziselor parteneriate public-privat, care înseamnă 
impunerea unei taxe de utilizare a autostrăzii? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,        Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Adresată  domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor  
     domnului Narcis Ștefan Neaga, directorul general al C.N.A.I.R. S.A. 
 

Utilizarea fondurilor colectate din taxele de utilizare a drumurilor publice 
(vigneta și taxa de poduri) 

Domnule ministru, 
 Potrivit art.12 din Ordonanța Guvernului nr.15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (vigneta sau taxa de poduri), sumele încasate în urma aplicării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifelor de trecere se 
constituie venit la dispoziţia acesteia şi vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea, 
exploatarea şi modernizarea drumurilor de interes naţional, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe 
şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor 
asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor. În condițiile în care 
în anii 2017 și 2018 lucrările de întreținere și modernizarea drumurilor naționale au fost la cele mai slabe niveluri din ultimul 
deceniu, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- Care au fost sumele colectate la bugetul C.N.A.I.R. S.A. în anul 2017 și primele 9 luni din anul  
2018 din tarifele de utilizare și de trecere (vigneta și taxa de poduri) instituite prin O.G. nr.15/2002, cu modificările și 
completările ulterioare? 

- Câți kilometri de drumuri naționale și autostrăzi au fost modernizați/reabilitați cu ajutorul  
sumelor colectate? Solicit o situație detaliată pe fiecare categorie de utilizare a acestor resurse financiare, pentru anul 2017 și 
primele 9 luni din anul 2018? 

- Câți kilometri de drumuri naționale și autostrăzi au fost modernizați/reabilitați în anul 2017 și  
primele 9 luni din anul 2018 cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,      Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Adresată  domnului Eugen Orlando Teodorovici,  ministrul Finanțelor Publice  
 

Informații privind evaluare efectelor bugetare favorabile 
ale eliminării timbrului de mediu pentru autovehicule 

Domnule ministru, 
Eliminarea taxei de poluare pentru autovehicule (denumită succesiv: taxa de primă înmatriculare, timbrul de mediu), a 

produs, pe termen scurt, un efect bugetar negativ, în principal asupra bugetului de stat. Din păcate, însă Guvernul analizează 
introducerea unei noi măsuri de taxare a autovehiculelor, fără a lua în calcul efectele fiscale favorabile ale eliminării timbrului 
de mediu. În acest sens, am în vedere numărul foarte mare de autovehicule înmatriculate în România de la abrogarea taxării 
(peste 800 de mii de autovehicule înmatriculate în statele vecine – Bulgaria și Ungaria), care au devenit sursă de impozitare și 
de venit pentru administrațiile publice locale, precum și sursă de servicii pe orizontală (venituri din TVA), în special în 
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domeniul asigurărilor de răspundere civilă obligatorie sau pentru asigurările de daune, tip Casco. În acest sens, fără a cunoaște 
dacă la nivelul Ministerului Finanțelor Publice s-au efectuat evaluări ale efectelor pozitive ale înmatriculării autovehiculelor în 
România, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Cu cât au crescut veniturile administrațiilor publice locale din sursa – impozit pe mijloace mobile (automobile)? 
Solicit informații pentru anul 2017 și primele 9 luni din anul 2018. 

- Cu cât au crescut încasările din TVA în anii 2017 și primele 9 luni din anul 2018, ca urmare a creșteri autovehiculelor  
înmatriculate și utilizate în România, care anterior erau utilizate în România, dar înmatriculate în statele vecine, unde încheiau 
și polițele de asigurare? 

- În condițiile în care Ministerul Mediului intenționează să introducă o nouă măsură de taxare a poluării produse de  
autovehicule, vă solicit să precizați care va fi poziția Ministerului Finanțelor Publice, știind că o suprataxare ar produce din 
nou un export al mijloacelor mobile în statele învecinate. 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 

Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

Adresată  doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale  
 

Incapacitatea caselor județene de pensii în a soluționa cereri de recalculare a pensiilor 
 

Doamnă ministru, 
 Lipsa acută a resurselor umane care se înregistrează la nivelul caselor județene de pensii, generează situații de 
netolerat într-o țară membră a Uniunii Europene. Se înregistrează, astfel, situații în care pensionari care solicită recalcularea 
pensiilor, pe baza unor documente justificative concrete, așteaptă și mai bine de 2 ani până la primirea unui răspuns. Mai mult 
decât atât, atunci când răspunsul vine, acesta nu conține rezultatul recalculării, ci cuprinde scuze ale conducerii casei de pensii 
și amânarea formulării unui răspuns. Nimeni nu își pune problema că unele răspunsuri pot ajunge la pensionari chiar și post-
mortem. De asemenea, este greu de înțeles faptul că, în condiții de deficit acut de personal, domnia voastră promiteți 
recalcularea a peste 5 milioane de pensii, în maximum 3 ani. Față de situația expusă, vă solicit, doamnă ministru, să îmi 
prezentați un set de măsuri prin care să se înlăture incapacitatea caselor județene de pensii în a recalcula și acorda drepturile 
legale pensionarilor aflați în plată.  

Cu putere de exemplu, vă atașez prezentei solicitarea domnului Andrei Liviu Orest, care așteaptă de mai bine de 2 ani 
o hotărâre din partea casei teritoriale a Județului Alba și a primit doar o scrisoare de amânare, al cărei conținut îl aveți atașat 
prezentei. 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
Adresată  Doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer – resurse alocate  
în anul 2019 și numărul de procedure finanțate 

Doamnă ministru, 
Infertilitatea a devenit o piedică extrem de importantă în calea creșterii natalității din România, mai ales ca rezultat al 

deciziei cuplurilor de se căsătorii și face copii la vârste mai mari, decât în urmă cu 2-3 decenii. În ciuda faptului că în România 
există, încă din anul 2011, un program de fertilizare in vitro şi embriotransfer, acesta beneficiază de o finanțare tot mai redusă, 
de la un an la altul, iar numărul beneficiarilor este extrem de mic. În timp ce în majoritatea statelor membre ale Uniunii 
Europene numărul de proceduri susținute de la buget variază între 3-10 proceduri, în România, din cauza finanțării deficitare, 
cuplurile nu beneficiază de nicio procedură de fertilizare.  

Față de situația expusă, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații: 
- Câte proceduri de fertilizare in vitro s-au finanțat în anii 2017-2018 în cadrul Programului  

național de fertilizare in vitro şi embriotransfer? 
- Care a fost rata de succes pentru procedurile susținute de la buget? 
- Câte proceduri de fertilizare in vitro s-au finanțat în anii 2017-2018 din bugetul personal al  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2018  
Săptămâna 15 – 19 octombrie 2018  

 

 

29 
 

familiilor și la ce valoare se ridică toate costurile asociate acestei proceduri? 
- Câte proceduri de fertilizare in vitro şi embriotransfer intenționați să susțineți din bugetul  

public în anul 2019 și care va fi suma propusă spre decontare? 
Vă mulţumesc!  

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Posibilitatea ca jandarmeria să poată avea drept atribuții, prin structurile sale  
specializate, paza personalului din unitățile de primire urgențe. 

 

Stimată doamnă ministru,  
Expunerea personalului medical, în special al celor ce-si desfășoară activitatea în unitățile de primire urgențe, la 

agresiune verbală și fizică, reprezintă o problemă actuală, reală și complexă, cu un impact negativ atât asupra personalului, 
pacienților, cât și asupra calității actului medical, deoarece munca în sănătate presupune contactul cu o gamă largă de oameni 
aflați în situații care pot fi dificile, iar oamenii care necesită îngrijire, precum și rudele acestora pot fi neliniștiți și îngrijorați, 
iar unii pot fi predispuși la violență. Unitățile de primire urgențe gestionează crize care pot implica viață sau moarte, iar 
așteptarea poate genera frustrări – de ex. vizionarea unui alt pacient în stare mai critică ce a primit îngrijire primul, dar și un 
nivel ridicat de anxietate atât pacienților cât și membrilor de familie sau prietenilor care îi însoțesc.  

De cele mai multe ori sistemul de pază existent în unitatea respectivă este reprezentat de o firmă de pază care nu de 
puține ori s-a dovedit ineficientă, iar cei aflați în dificultate au trebuit să apeleze la poliție și jandarmerie. Efectele expunerii la 
agresiune pot fi imediate, dar și pe termen lung, și pot avea consecințe psihologice grave, inclusiv stresul post- traumatic. 
Unele repercusiuni psihologice ale expunerii la agresiune ale lucrătorilor din serviciile de urgență pot duce la scăderea 
satisfacției și a performanței la locul de muncă.  

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă întreb dacă aveți în vedere posibilitatea ca jandarmeria să poată 
avea drept atribuții, prin structurile sale specializate, paza personalului din unitățile de primire urgențe. Aștept răspunsul 
dumneavoastră în scris. 

Vă mulțumesc.!        Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

Centre de stroke 
Stimată doamnă ministru,  
Este cunoscut faptul că țara noastră se situează printre primele trei țări europene în ceea ce privește incidența crescută 

a bolilor cerebrovasculare, iar prevalenta accidentelor vasculare cerebrale în România este de 0,1% pentru grupa de vârstă sub 
40 de ani, 1,8% pentru grupa de vârstă 40-55 ani, 4,3% pentru grupa de vârstă 55-70 ani și 13,9% la vârsta peste 70 ani. 

Întrucât în țara noastră există doar 11 centre de stroke în care se poate face tromboliza în primele  4 ore și jumătate de 
la producerea unui accident vascular ischemic, ore care sunt extrem de prețioase pentru viața pacienților și recuperarea 
neurologica a acestora, doresc să vă întreb în cât timp vor putea fi efectuate aceste intervenții în regim de urgență în toate 
spitalele județene din țară și dacă aveți prevăzut un buget destinat pentru recuperarea neurologica și dacă da, care este suma 
alocată acestui program național.  Aștept răspunsul dumneavoastră în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu stimă,         Deputat 

Antoneta Ioniță 
***  
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor si Infrastructurii 
 

Construcția podului suspendat peste Dunăre de la Brăila 
Stimate domnule ministru,  
Unul din proiectele incluse în Master Planul General de Transport pentru România, adoptat în 2016, îl constituie 

construcția podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.  
Având în vedere importanța acestui proiect major și costurile estimate, de aproximativ 540 milioane de euro, doresc să 

vă întreb dacă a fost depusă la Comisia Europeană documentația referitoare la proiectul podului de la  Brăila și dacă, în acest 
moment  există semnat contractul de finanțare între Comisia Europeană și Ministerul Transporturilor.  

În eventualitatea unui răspuns negativ privind depunerea documentației, doresc să îmi precizați cât de repede se va 
depune, având în vedere faptul că există riscul să se piardă finanțarea cu fonduri europene.  Aștept răspunsul dumneavoastră în 
scris. Vă mulțumesc.   

Cu stimă,         Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Obligativitatea diplomei de Bacalaureat la angajare 
Stimată doamnă ministru,  
Mi s-a adus la cunoștință că absolvenții școlilor postliceale sanitare, care nu dețin diplomă de Bacalaureat, aceasta 

nefiind obligatorie la înscriere, nu reușesc să se angajeze în domeniul medical tocmai din cauza că la angajare le este cerută și 
această diplomă. Consider că este necesară o clarificare a rolului diplomei de Bacalaureat, al cărei scop unic, în opinia mea, 
este să sprijine înscrierea la facultate și nu reflectă anumite abilitități necesare în câmpul muncii.  

Cunoașteți care este motivul pentru care angajatorii din domeniul medical cer absolvenților de școli postliceale 
sanitare absolvirea examenului de Bacalaureat, în condițiile în care aceștia, absolvind cursurile școlii postilceale de 
specialitate, au demonstrat competențele necesare în domeniul respectiv? Dacă această situație e reală, nu reprezintă ea o 
îngrădire a dreptului la muncă? 

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educaţiei Naţionale 
 

Descentralizarea deciziilor cu privire la selecţia cadrelor didactice 
Stimată doamnă ministru, 
Legea 1/2011 – legea educaţiei naţionale, în forma ei adoptată iniţial, aborda atât prin litera cât şi prin spiritul ei, 

descentralizarea. De-a lungul anilor, prin nenumăratele modificări aduse asupra formei iniţiale a legii, s-a diminuat foarte mult 
acest principiu. Cu toate acestea, responsabilitatea a rămas acolo unde era iniţial, adică la conducerile unităţilor de învăţământ.  

Făcând referire exclusiv la partea de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, vreau să atrag 
atenţia asupra a două atribuţii regăsite nu numai în contractele de management educaţional ale directorilor ci inclusiv în legea 
mai sus amintită şi anume cele prevăzute de art. 97 al legii educaţiei naţionale, la alineatul 2, literele c) şi f). Aceste statuează 
că directorul: 

 îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 
învăţământ pe care o conduce; 

 răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 
ale personalului din unitatea de învăţământ; 

Luând în considerare prevederile articolelor menţionate, consider normal şi necesar ca în cadrul tuturor etapelor de 
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învăţământul preuniversitar, să fie implicat directorul ori conducerea unităţii de 
învăţământ primitoare. Conducerea școlii ar trebui să aibă mai multă autonomie și să fie lăsată să-și selecteze profesorii, sau 
măcar să fie consultată într-o problemă atât de importantă  cum este detașarea unui cadru didactic, pentru că ea este direct 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 27 - 2018  
Săptămâna 15 – 19 octombrie 2018  

 

 

31 
 

interesată să obțină performanță.  Exemplific aici câteva din etapele de mobilitate în care acest lucru nu se întâmplă: 
completarea normei didactice, detaşarea pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, detaşarea la cerere, repartizarea 
cadrelor didactice în baza mediilor obţinute la concurs, transformarea contractului individual de muncă din perioadă 
determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din legea 1/2011.  

În acest sens, vă întreb doamnă ministru, dacă aveţi în vedere îndreptarea acestor inadvertenţe prin următorul ordin de 
ministru pe care-l veți elabora, care va aproba Metodologia pentru mobilitatea cadrelor didactice pentru anul viitor?  

Aştept răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Florica Cherecheş 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Educației Naționale 
 

Suspendarea programului After School 
  

 Stimată doamnă ministru, 
 Conform noului Cod de Etică al învățământului românesc, profesorii nu mai au voie să perceapă vreo taxă pentru 
activitățile desfășurate în incinta școlii. Acest aspect afectează și programul After School, extrem de important atât pentru 
copii dar și pentru părinții care nu pot să plece de la locul de muncă înainte de ora 16:00, și nu au rude la care să apeleze pentru 
supravegherea copiilor.  
 Beneficiile programului After School au fost remarcate atat de copii, părinți, dar și profesori. Atenția sporită primită de 
către elevi aduce reale beneficii la fixarea și clarificarea informațiilor predate în timpul orelor de curs. Părinții de altfel sunt 
dispuși să plătească pentru această activitate și doresc continuarea programului. Este o greșeală să fie suspendat acest program 
în timpul anului școlar, fără un anunț prealabil și fără a se oferi alternative. 
 Stimată Doamnă Ministru, având în vedere că măsura suspendării acestui program contravine intereselor elevilor și 
părinților lor, ce măsuri va lua Ministerul Educației pentru a asigura continuitatea programului After School în urma adoptării 
noului Cod de Etică, mai ales că din păcate, programul „Școală după școală” nu este încă generalizat? 
 Ce alternative propuneți pentru elevi și părinți, în cazul în care programul After School va fi totuși eliminat?  

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă, 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Alianței Liberalilor și Democraților  

 
 
 Declarații politice 

Legea muntelui 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Legea muntelui adoptată în cursul lunii iulie a.c vine să asigure un cadru legal în vederea ocrotiri arealului geografic şi 

natural din zonele de munte. Zona montană a României constituie un teritoriu special de interes naţional economic și social. 
Prin Legea Muntelui nr. 197/2018 s-a aprobat programul de încurajare a activităților din zona montană, pentru care se va aloca 
1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani, precum și un program operațional de consolidare a capacității administrative pe zona 
montană de 27 milioane lei. 

Norma juridică reglementează principiile şi modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în 
valoare a resurselor, pentru stabilizarea populaţiei şi creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării 
echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural montan, respectând principiile stabilite prin reglementările internaţionale 
privind dezvoltarea montană durabilă.  

Stabilirea unor acţiuni unitare la nivel central şi local în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din 
România se face în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului 
interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană, cu modificările ulterioare.  Legislaţia montană are ca scop 
valorificarea durabilă a resurselor muntelui, conservarea peisajului şi a biodiversităţii, precum şi dezvoltarea de activităţi 
economice specifice acestei zone prin punerea în aplicare a următoarelor:  

- valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice şi culturale 
specifice, existente pe teritoriul unei localităţi sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturală în zona montană; 

- diversificarea activităţilor economice şi de producţie din zona montană, fără deteriorarea echilibrului ecologic sau 
degradarea mediului natural;  

- integrarea activităţilor lucrative la nivel de producător sau prin asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici 
montane competitive;  

- recunoaşterea existenţei obiective a condiţiilor naturale speciale şi a dreptului comunităţilor din zona montană la o 
dezvoltare specifică; 

- dezvoltarea şi ridicarea calităţii vieţii din zona montană.  
Principalele obiective ale politicii montane sunt protecţia şi conservarea resurselor naturale, stabilizarea locuitorilor 

din zonele montane și favorizarea instalării familiilor tinere în zona montană, păstrarea și modernizarea activităților industriale 
și artizanale tradiționale, dezvoltarea activităților de turism și agroturism, precum și susținerea programelor de dezvoltare 
durabilă a zonelor montane. Aceste noi programe vor contribui la dezvoltarea armonioasă a zonei montane, atât de importantă 
pentru poporul român. 

Vă mulțumesc!      Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
 

Autostrada Tișița – Albița, un proiect de „totul sau nimic” pentru județul Vaslui 
 

Stimați colegi,  
Am aflat săptămânile trecute, punând cap la cap răspunsuri din partea Ministerului Transporturilor la interpelările 

mele, răspunsuri ale Comisiei Europene la adrese pe care le-am făcut, precum și alte înscrisuri, faptul că România a reușit să 
șteargă, pur și simplu, un coridor european de transport nu doar din strategia sa, ci și din documente. Conform datelor oficiale, 
în 1998 autostrada Tișița – Albița, 155 km, avea studiu de prefezabilitate, făcut de Iptana.  

Peste cinci ani, în Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes 
naţional şi european, Autostrada Tișița – Albița figura la poziția 11 în „LISTA proiectelor prioritare, identificate de România 
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împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în anul 2015”. Notați, vă rog, faptul că la vremea elaborării 
acelei legi, în Ministerul Transporturilor, pe diverse poziții, de la consilier personal al ministrului și până la director general, 
activa un specialist pe care astăzi îl regăsim în funcția de ministru al Transporturilor, domnul Lucian Șova.  

Despre cum se fac autostrăzile în România, în teren, nu are sens să dezvolt acum. Pentru mine, există trei categorii. 
Autostrăzi care se execută și în teren: cele din Transilvania și din sudul țării, spre București. Autostrăzi care se fac pe hârtie: 
cele care au legătură cu Moldova. Autostrăzi care au dispărut și de pe hârtie, șocând probabil și Comisia Europeană, și mă 
refer aici la Autostrada Tișița – Albița.  

Paradoxal, e vorba de tronsonul care unește, pe traseul cel mai scurt, cele două capitale românești, București și 
Chișinău, o legătură simbolică și economică de importanță strategică, în momente în care discutăm de Centenarul Unirii.  

Cu privire la modul în care politicieni și funcționari români, într-o complicitate  rușinoasă, au asistat, de-a lungul 
elaborării Master Planului General de Transport, la ștergerea acestui tronson din documentul strategic, urmează să ne lămurim. 
Cert este că toți cei care au avut atribuții în domeniul Transporturilor la nivel guvernamental, toți cei care au avut un cuvânt de 
spus, de la nivel de consilier al prim-ministrului, consilieri în minister și până la nivel de ministru, în 2016 și până în 2016, se 
fac vinovați de sacrificarea întregii zone din estul Siretului.  

Strategia Uniunii Europene este una a solidarității și a integrării. Strategia tuturor acestor cetățeni, români doar cu 
buletinul, a fost una a sabotajului și a dezbinării. A condamnării celor săraci într-o și mai mare izolare.   

Vreau să transmit un mesaj foarte clar: bătălia pentru Autostrada Tișița – Albița nu doar că nu se oprește aici, ci acesta 
e doar începutul, pentru că am și avem, de câteva zile, și susținerea în scris a Comisiei Europene și a doamnei comisar Corina 
Crețu, pentru care legătura cu Republica Moldova pe coridorul european către Vama Albița este prioritară.  

Urmează un pas foarte important, proiectul de buget pe 2019. Dacă acest proiect de buget, la 20 de ani de când există 
studiu de prefezabilitate, nu prevede fonduri pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru Autostrada Tișița – Albița, să 
nu vă surprindă, domnule ministru Șova, un vot împotrivă din Vaslui.  
 

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
 

Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei 
 

   Sărăcia este starea dramatică ce poate dezumaniza până şi cele mai puternice spirite. Într-o lume în care populaţia 
umană a depăşit cifra de 7 miliarde, sărăcia şi războaiele au adus fiinţa umană în cele mai paradoxale ipostaze, în care firea 
omului, universală, a cunoscut extreme de neimaginat. Iar asta nu din cauză că planeta n-ar avea suficiente resurse de hrană şi 
nici pentru că n-ar mai fi loc pentru toţi locuitorii. În ţările civilizate se aruncă la gunoi cantităţi imense de hrană, în timp ce în 
alte zone ale globului milioane de oameni mor de inaniţie. La fiecare 5 secunde, un copil moare de foame. Peste un miliard de 
oameni se află acum în această stare.  

   Alertată şi îngrijorată de această situaţie, care a căpătat cote periculoase, Adunarea Generală a ONU a decis, în 1992, 
ca data de 17 octombrie să fie instituită drept Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei. Scopul acestei zile este să atragă 
atenţia asupra nevoii de a eradica sărăcia în toate ţările – mai ales în cele în curs de dezvoltare. Alegerea datei privind 
marcarea Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei a avut în vederea ziua de 17 octombrie a anului 1987, când peste o sută 
de mii de oameni s-au adunat în Piața Trocadero din Paris, unde a fost semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului în 
1948, în semn de solidaritate cu victimele sărăciei extreme, a violenței și a foametei. Manifestanții au declarat că sărăcia este o 
încălcare a drepturilor omului și au afirmat necesitatea de a se aduna pentru a se asigura că aceste drepturi sunt respectate.  
Economiştii apreciază că o comunitate globală care poate aloca sute de miliarde pentru a redresa bănci, ar trebui să ofere 
măcar o fracţiune din acea sumă pentru lupta împotriva foamei. Ar fi o dovadă minimă de solidaritate umană, cu care suntem 
datori, în numele Vieţii.  

  În epoca vitezei şi a ciberneticii, când nu mai avem timp să reflectăm la problemele existenţiale fundamentale, cei cu 
burţile pline nu mai au timp, din păcate, să se gândească şi la cei care mor de foame. Ajutorarea celor peste un miliard de 
oameni care supravieţuiesc cu mai puţin de un dolar pe zi presupune nu numai măsuri sociale. Programele de care au nevoie 
aceste populaţii trebuie să includă planuri de creştere economică, politici macroeconomice de stabilizare, reforme structurale. 
Săracii lumii au potenţial de resurse diverse, mai ales resurse umane. În ritmul actualei evoluţii sociale, ar putea veni 
momentul în care va trebui să explicăm generaţiilor viitoare de ce le-am lăsat o planetă bolnavă.  
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   Aceste constatări nu sunt menite doar să ne îngrijoreze, ci să ne provoace la atitudine, la hotărâri care să determine 
gesturi concrete, din partea întregii lumi civilizate. Printre măsurile care necesită o preocupare urgentă din partea tuturor 
factorilor responsabili la nivel planetar, putem aduce în prim-plan modificarea instrumentelor legale privind accesul la 
resursele Terrei, precum şi restricţionarea exploatării necontrolate a unora dintre principalele resurse de hrană.  

   Deşi pretindem a trăi într-o ţară civilizată, nici România, ţară cu un bogat potenţial în resurse naturale, inclusiv în 
resurse de hrană, nu exploatează judicios şi nici integral aceste bogăţii. România este situată pe locul 12, la nivel mondial, la 
importul de produse agroalimentare, deşi are posibilitatea să hrănească peste 80 de milioane de locuitori. Este impardonabil să 
avem atâţia săraci într-o ţară atât de bogată. 

   Pentru vremuri ca acestea ar fi necesare două lucruri: cei bogaţi să afle cum trăiesc săracii, iar săracii să afle cum 
muncesc bogaţii. Asta zicea Romain Rolland, în urmă cu aproape un secol, dar adevărul a rămas valabil, ca dovadă că, până 
acum, oamenii nu s-au schimbat. Această schimbare este necesară, tot mai mult, iar ziua evocată aici este marcată ca o 
necesitate de a reflecta îndeajuns asupra rostului vieţii pe acest pământ, pe care-l dominăm în calitate de fiinţe superioare prin 
inteligenţă, cum ne place să ne considerăm. 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
 
Adresată: doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 

     domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor  
 

Introducerea în bugetul de stat pe anul 2019 a sumei necesare  
pentru realizarea studiului de fezabilitate / PT pentru obiectivul Autostrada Tișița-Albița 

 

Stimată doamnă prim-ministru,  
Stimate domnule ministru, 
Prin prezenta, vă rog respectuos să aveți în vedere la construcția bugetului Ministerului Transporturilor, pe anul 2019, 

introducerea în buget a sumei necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate / PT pentru obiectivul Autostrada Tișița-
Albița, luȃnd în considerare următoarele:  

- încă din 1998 a existat un Studiu de Prefezabilitate, conform datelor CNAIR, studiu  
realizat de IPTANA. 

- Autostrada Albiţa – Huşi – Tecuci – Tişiţa – Buzău – Bucureşti - Giurgiu figura la poziția 11 în  
„LISTA proiectelor prioritare, identificate de România împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în 
anul 2015” în Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi 
european, elaborată în perioada în care domnul ministru Șova ocupa funcții de răspundere tot în Ministerul Transporturilor, iar 
portofoliul Ministerului era deținut de aceeași formațiune politică precum cea de acum. 

- Acest obiectiv, la nivel simbolic și practic, asigură Unirea celor două capitale românești,  
București și Chișinău, pe traseul cel mai scurt posibil, aflându-se și pe un coridor european de transport.  

Pe o plajă mai largă de realități, consider că Drumul de mare viteză Tișița (Focșani) – Albița este o condiție 
obligatorie pentru ieșirea zonei Vaslui din categoria „celei mai sărace regiuni a Uniunii Europene”, iar argumentele 
realizării sale trebuie să le includă, fără a ne limita la ele, și pe acestea de mai jos: 

1. Tronsonul Tişiţa (Focşani) – Albiţa, parte a unui unui coridor rutier european de transport, are din 1998 realizat 
Studiu de Prefezabilitate – IPTANA (Anexa nr. 7), care, în mod evident, este depășit, având în vedere standardele actuale în 
domeniu (sursa: http://sitevechi.cnadnr.ro/proiect.php?id=263, http://sitevechi.cnadnr.ro/proiect.php?id=279). Din acest motiv, 
obiectivul realizării SF / PT trebuie bugetat în 2019, acest fapt nefiind decât readucerea în matca firească a traseului de 
realizare pentru un obiectiv de infrastructură pe nedrept dat uitării de toate forțele politice.  

2. Conform răspunsului oficial al Comisiei Europene (Anexa nr. 3), pe care l-am primit în scris,  
„Secțiunea Tișița (Focșani) — Albița este situată pe un coridor de transport european, și anume rețeaua TEN-T globală în 
România. Ca atare, ar fi eligibilă în cadrul programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Master Planul 
General de Transport prevede finalizarea acesteia până în 2030. Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor ne-a informat 
că are în vedere revizuirea documentației pregătitoare pentru această autostradă, în actuala perioadă de programare 2014-
2020. În cazul în care studiul de fezabilitate datează într-adevăr de acum 20 de ani, este important ca aceste documente să fie 
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actualizate pentru a reflecta cerințele actuale privind traficul, designul, costurile etc.” 
3. Prin urmare, costurile revizuirii acestui Studiu sunt eligibile a fi finanțate din fonduri europene. 
4. Pe de altă parte, este cunoscut faptul că România nu are suficiente fonduri europene, nu va avea  

nici în următoarele perioade de programare, pentru a-şi acoperi necesarul de investiţii în infrastructură din această sursă. 
Acesta este și unul dintre argumentele pentru realizarea ei cu fonduri de la bugetul de stat, întrucât celelalte autostrăzi sunt 
„mult mai finanţabile”, din punctul de vedere al prioritizării, cu fonduri europene. 

5. Rata internă a rentabilităţii (EIRR), indicator luat în considerare în ceea ce privește finanţarea unor  
obective cu fonduri europene, este cu siguranţă inferioară altor tronsoane, chiar dacă investiţia e eligibilă la finanţare. Însă, 
investiţiile influenţează şi volumele de trafic (argumentul poate fi susţinut de evoluţia traficului pe orice tronson de autostradă 
deschis), prin urmare investiţiile care s-au făcut şi se fac acum în Vestul țării nu fac decât să crească valoarea EIRR pentru 
orice tronson de autostradă finalizat şi cu conexiune cu cele finalizate, raportat la cele din est.  

6. România are 215 km de autostradă cu fonduri de la bugetul de stat, zero în Moldova. Toate  
celelalte regiuni au tronsoane construite cu fonduri de la bugetul de stat. Şi în prezent sunt tronsoane în construcţie cu 
fonduri de la bugetul de stat, NU în Moldova. Conform Studiului de Prefezabilitate din 1998, Autostrada Tișița – Albița ar fi 
evaluată la 1,55 mld. euro, 155 km. Din moment ce toate celelalte tronsoane care au legătură cu Moldova, Iaşi – Tg- Mureş, 
Braşov – Bacău şi Bucureşti – Iaşi (Paşcani, Suceava), sunt prioritare la finanțarea cu fonduri europene, singura opţiune reală 
pentru o autostradă în Moldova cu fonduri de la bugetul de stat este Tişiţa – Albiţa. 

7. Este un abuz la adresa celei mai sărace regiuni a Uniunii Europene să fie un contributor net în  
ceea ce priveşte resursele naţionale şi alocarea lor pentru construcţia de autostrăzi, fără a fi beneficiar, în condiţiile în care 
abordarea ar trebui să fie exact invers. 

8. Acest tronson poate fi realizat şi abordându-se soluții alternative: o porţiune în regie proprie de  
către DRDP Iaşi, parteneriat public-privat etc.  

9. Există Studiu de Prefezabilitate din 1998, probabil cel mai vechi cu privire la un tronson de  
autostradă neinclus în strategia curentă a MT! Evident, trebuie realizate SF / PT la standardele actuale, dar discuţia despre 
această autostradă nu este de dată recentă. 

10. Poate fi luată în discuţie integrarea unor investiţii în viitoarea autostradă şi realizarea acestora  
într-o fază inițială, în puncte-cheie (Variantele ocolitoare Bârlad şi Huşi la standard de autostradă, podul peste Siret, 
conexiunea la Albiţa cu Republica Moldova şi eventual conectarea cu linia ferată la Fălciu – Bârlad (Zorleni), cu investiţii în 
operaţionalizarea acesteia din urmă). 

11. Mecanismul de finanţare poate include resurse locale; nivelul de economisire la nivel local  
permite ca, în cazul unor judeţe (chiar și al județului Vaslui), aceste investiţii în infrastructură să fie chiar finanţate parțial în 
acest mod de populaţie, care devine cointeresată şi participă activ, având şi câştiguri financiare garantate de stat. 

12. Toate argumentele care decurg din statutul regiunii, de cea mai săracă a Uniunii Europene  
(printre cele mai sărace), fapt care reclamă o intervenţie rapidă, directă şi consistentă a statului, toate abordările de până acum 
dovedindu-se un eşec (de la fondurile uriaşe şi inutile pentru formare profesională, până la sumele cheltuite cu plata venitului 
minim garantat, care nu au făcut decât să-i pună județului Vaslui un nedrept statut de „asistat social”). E nevoie de investiţii 
masive în infrastructură, pentru a conecta regiunea la coridoarele de transport. 

13. Doar 1% din fondurile pentru marile proiecte în infrastructură ale Ministerului  
Transporturilor, cheltuite în Moldova în 2017 (grafice atașate, credite bugetare și credite de angajament, date oficiale ale 
MT – Anexele nr. 1 și 2), iar această situație este perpetuată de ani întregi. Apare, de aici, obligativitatea realizării 
investițiilor în mari proiecte de infrastructură în Moldova cu fonduri și de la bugetul de stat, pentru că nu este normal 
transferul sistematic al contribuțiilor din Moldova exclusiv către mari proiecte de infrastructură în restul țării! O 
analiză pe 20-30 ani poate scoate la iveală decalajul, în miliarde de euro, obligatoriu şi cu efect multiplicator, al acestei 
abordări (asta înseamnă că, dacă în 2020 s-ar investi în Moldova 5 miliarde de euro şi s-ar ajunge la un echilibru cu celelalte 
regiuni, decalajul nu dispare, din cauza efectului de multiplicare prin care investiţiile realizate în celelalte regiuni, în ultimii 20 
ani, în marile proiecte de infrastructură, au dus la creşterea nivelului de trai; deci, decalajul va dispărea, dacă va dispărea, după 
mulţi ani de la realizarea investiţiilor). 

14. Există decizii clare, comunicate public, ale companiilor private de a investi sute de milioane de  
euro acolo unde există infrastructură de transport (printre ultimele exemple, decizia Bosch de a investi la Simeria în 
detrimentul Braşovului; Vasluiul e foarte departe oricum de această discuţie, dar strategia actuală nu face decât să crească 
decalajele).  
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15. Construcția Drumului de mare viteză Focșani (Tișița) – Albița are o consistentă valoare simbolică, în preajma  
Centenarului, fiind demersul perfect pentru a susține Unirea celor două capital românești, București și Chișinău, pe traseul 
optim, cel  mai scurt (notă: 
https://www.facebook.com/danielolteanubarlad/photos/a.451000921753537/796313190555640/?type=3&theater).  

16. Construcția acestui tronson, parte a unui coridor european, este o prioritate absolută și la  
nivelul Comisiei Europene, conform declarațiilor doamnei comisar Corina Crețu: „avem nevoie de a completa proiectele de 
infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa centrală și de est. Avem bani 
pentru studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare pentru aceste studii de fezabilitate”  

(sursa: https://economie.hotnews.ro/stiri-bani_europeni-22745952-video-corina-cre-vizibil-iritat-anun-public-nu-mai-
accept-insultele-din-partea-guvernului-rom-niei-munca-care-fac.htm).  

17. Conform Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport  
de interes naţional şi european (Anexa nr. 4), elaborată într-o perioadă în care dl. ministru Lucian Șova era Director General în 
Miniserul Transporturilor, prim-ministrul și ministrul Transporturilor având aceeași apartenență politică, atunci și acum, 
Autostrada Albiţa – Huşi – Tecuci – Tişiţa – Buzău – Bucureşti - Giurgiu figura la poziția 11 în „LISTA proiectelor prioritare, 
identificate de România împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în anul 2015”, fiind un proiect 
diferit de cel al Autostrăzii Siret – Suceava – Bacău – Mărăşeşti – Tişiţa (poziția 10). Tronsonul Buzău – Ploiești era abia 
poziția 12, ceea ce înseamnă că tronsonul Albița – Tișița a fost sacrificat ulterior, România nerespectându-și propriile 
angajamente (aceste borne sunt semnificative: Studiu de Prefezabilitate în 1998, Legea nr. 203/2003 etc.). Bugetarea pentru 
2019 a realizării SF + PT pentru drumul de mare viteză Tișița (Focșani) – Albița nu ar reprezenta decât repunerea în matca 
firească a unui proiect dispărut din strategia națională și din dezbaterea publică la zi.  

18. Cuplarea zonei de est a României, din stânga Siretului, la dinamica economiei naționale se  
realizează prin mari investiții în infrastructură. Graficele (atașate) sunt elocvente cu privire la modul în care România 
abordează problema marilor investiții în infrastructură (1% în Moldova, unde locuiește între 20-25% din populația țării, o 
populație aptă de muncă foarte importantă din punct de vedere numeric, dar care este forțată să migreze pentru venituri 
decente, județul Vaslui devenind furnizor de forță de muncă ieftină pentru străinătate, Transilvania și București, în 
detrimentul dezvoltării proprii!).  

19. Este confirmat oficial faptul că există o strategie de la nivel central de nerealizare a marilor  
investiții în infrastructură în Moldova. Astfel, Moldova este singura regiune cu privire la care, în cazul marilor proiecte de 
infrastructură, în anul 2018 acestea nu se realizează din cauza „alocărilor insuficiente”. DN18, care face legătura între 
Moldova și Transilvania (Bucovina și Maramureș) este unicul obiectiv al CNAIR de la nivel național care suferă ca 
urmare a „alocărilor insuficiente”! Conform răspunsului oficial al Ministerului Transporturilor (document atașat nr. 5) la o 
interpelare a subsemnatului, responsabilitatea este a Ministerului Finanțelor, dar este inexplicabil cum unicul obiectiv în 
execuție al CNAIR nefinanțat este în Moldova! Asta, în condițiile în care există foarte multe șantiere unde fondurile stau 
blocate din alte cauze: „slaba mobilizare a Antreprenorului”, „relocare utilități” etc. Ulterior rectificării bugetare, deși 
Ministerul Transporturilor a comunicat că aștepta o deblocare a finanțării, implicit a lucrărilor, situația a rămas aceeași, 
conform documentului CNAIR „Stadiul lucrărilor în derulare, septembrie” (Anexa nr. 6). 

 Surse pentru expunere de motive: MPGT, bugetul de stat, bugetul Ministerului Transporturilor, INSSE, 
studiile Băncii Mondiale referitoare la disparitate regională, studiile World Vision referitoare la situaţia copiilor (judeţul 
Vaslui a fost în eşantion), Memorandumul Guvernului Cioloş cu privire la zonele marginalizate.  

În caeea ce privește ancorarea Autostrăzii Tișița – Albița în MPGT, vă reamintesc faptul că în acest document se 
precizează: „Orizontul de timp al Master Planului este anul 2030. Având în vedere nivelul de incertitudine asociat 
prognozelor pe termen lung, orice recomandare dincolo de acest orizont de timp va trebui să fie reconfirmată printr-o 
actualizare a planului”, dar și că „Acest Raport privind Master Planul General de Transport va avea asociat un Plan separat 
de Implementare a Proiectelor, ce va defini programul de eșalonare a proiectelor. Planul de Implementare va lua în 
considerare gradul de maturitate al proiectelor precum și eligibilitatea la diferite surse de finanțare, criterii care nu au fost 
incluse în evaluarea multicriterială utilizată la prioritizarea proiectelor din cadrul Master Planului. Este astfel posibil ca în 
cadrul Planului de Implementare proiectele să fie promovate într-o ordine diferită față de cea indicată în lista de proiecte 
prioritizate din cadrul raportului de față”.  

Se impune foarte clar de menționat încă un aspect esential din MPGT: „este important ca Master Planul să fie 
perceput ca un document viu care oferă o platformă robustă pentru dezvoltarea sectorului de transport, dar care va avea, la 
rândul său, nevoie de îmbunătățiri și revizuiri la intervale periodice de timp pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor 
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de dezvoltare a sectorului de transport”, această revizuire fiind absolut necesară, din cauza faptului că prezentul Master Plan 
General de Transport, cu complicități politice și funcționărești, a dus efectiv la ștergerea dintre obiectivele asumate a 
investițiilor în Autostrada Tișița – Albița, parte a unui coridor european de transport.  

Îmi exprim speranța că această inițiativă pe deplin constructivă va găsi un susținător în dumneavoastră, drept pentru 
care vă rog, doamnă prim-ministru și domnule ministru, să-mi comunicați un răspuns în scris.  

Vă asigur de întreaga mea deschidere pentru orice tip de dialog constructiv cu privire la acest subiect și deblocarea 
acestei investiții, în funcție de care voi evalua și decizia de a susține, de la nivel parlamentar, la momentul respectiv, proiectul 
de Legea a bugetului de stat pe anul 2019. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,  

Deputat 
Daniel Olteanu 

 
Anexa nr. 1  
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Anexa nr. 2 

  
 
 
Anexa nr. 3 

 
                                                                 European  
                                                                 Commission 
 CORINA CRETU 
Member of the European Commission                                                                 ARES(2018)3870470 
B-1040 Brussels                                                                                                    20/07/2018 
 
Stimate domnule Deputat, 
Vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră și mai ales pentru interesul dumneavoastră în ceea ce privește 

implementarea proiectelor de transport cofinanțate de Fondul de coeziune și de Fondul european de dezvoltare regională în 
România. Permiteți-mi să vă răspund la întrebările și comentariile dumneavoastră:  

1.  Din comunicările publice ale responsabililor români, reiese că oricare dintre tronsoanele de autostradă București-
Iași (Suceava), Tg. Mureș-Iași (Ungheni) și Brașov-Bacău ar putea fi finanțate cu fonduri europene. Vă rog să 
confirmați/infirmați acest lucru.  

Într-adevăr pot confirma că autostrăzile București-Iași (Suceava), Tg. Mureș-Iași (Ungheni) și Brașov-Bacău ar putea, 
în principiu, să fie finanțate din fonduri UE. Finalizarea rețelei centrale și ale celei globale pentru Rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T) pană în 2030 și, respectiv, în 2050 reprezintă o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană. Drumurile 
naționale A8 și DN5 care traversează regiunea Moldova fac parte din TEN-T de bază și, ca atare, sunt eligibile pentru sprijin 
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în cadrul fondurilor structurale (de exemplu, Fondul de Coeziune sau Fondul European de Dezvoltare Regională). Cu toate 
acestea, deși aceste drumuri naționale sunt incluse în Master Planul General de Transport pentru România, acestea nu 
figurează pe lista proiectelor majore din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Proiectele planificate pe aceste 
coridoare sunt în fază de pregătire și nu sunt încă gata de construcție. Pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectului 
tehnic, exproprierilor de terenuri etc., a fost pusă la dispoziție finanțare din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020. Ministerul Transporturilor așteaptă să fie semnate contractele în această vară. Acestea ar putea fi luate în considerare 
pentru cofinanțare din fondurile structurale în noua perioadă de programare, în funcție de propunerea venită din partea 
autorităților române pentru un nou program de transport în perioadă 2021-2027. 

2. Pentru autostrada Tisita (Focșani) — Albița există un studiu de fezabilitate din 1998, în funcție de sursa 
documentării, face/ nu face parte dintr-un coridor european de transport (prioritar sau nu), inclusiv pe site-ul Comisiei 
Europene fiind hărți/ informații interpretabile.  Vă rog să-mi comunicați dacă acest tronson, care ar uni capitala București de 
cea mai mare Vamă de la granița de Est a țării, implicit granița Uniunii Europene, un important pol de creștere a 
transporturilor, este eligibil pentru a fi finanțat cu fonduri europene.  

Secțiunea Tișița (Focșani) — Albița este situată pe un coridor de transport european, și anume rețeaua TEN-T globală 
în România. Ca atare, ar fi eligibilă în cadrul programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Master Planul General 
de Transport prevede finalizarea acesteia până în 2030. Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor ne-a informat că are în 
vedere revizuirea documentației pregătitoare pentru această autostradă, în actuala perioadă de programare 2014-2020. În cazul 
în care studiul de fezabilitate datează într-adevăr de acum 20 de ani, este important ca aceste documente să fie actualizate 
pentru a reflecta cerințele actuale privind traficul, designul, costurile, etc.  

2.1. Cu privire la acest punct, vă rog să-mi transmiteți dacă Varianta ocolitoare Bârlad, finanțabilă cu fonduri 
europene, putea/ poate fi finanțată și realizată la profil de autostradă încă din această fază, urmând a fi inclusă într-o viitoare 
autostradă spre Albița (pe modelul construirii la profil de autostradă, cu fonduri europene, a Variantei ocolitoare Bacău). De 
asemenea, vă rog să-mi transmiteți dacă, pe acest model, pot fi construite la profil de autostradă Variantele ocolitoare Vaslui 
și Huși (ultima aflată tot pe coridorul spre Albița), mai ales în lipsa altor proiecte, care să asigure garantarea absorbției 
fondurilor europene alocate infrastructurii.  

Conceperea proiectelor, incluzând întrebarea dacă un anumit drum ar trebui construit ca o autostradă sau nu, ține în 
întregime de competența autorităților naționale. Această decizie ar trebui să se bazeze pe considerente obiective, un studiu de 
fezabilitate de înaltă calitate, analiza cost-beneficii și evaluarea impactului asupra mediului. Drumul care ar fi construit trebuie 
sa răspundă cerințelor de trafic și de mediul în care se află. Nu orice legătură rutieră trebuie să fie o autostradă cu patru benzi, 
parapete de protecție, fără treceri la nivel și pe care se poate rula cu viteze de până la 120 km/h. Acest lucru este valabil în 
special pentru zone mai puțin dens populate. Conexiunile rutiere complexe sunt mai costisitoare, necesită mai mult timp de 
construcție și costuri de întreținere mai ridicate. Ministerul Transporturilor ne-a informat că modernizarea acestui tronson de 
drum a fost prezentată ca un proiect de anvergură mai mică. Studiul de fezabilitate a concluzionat că standardele pentru un 
drum național sunt adecvate și nu există niciun motiv de a modifica proiectul pentru a fi construit la profil de autostradă. 

3. Având în vedere faptul că România și-a asumat finalizarea a 375 km de autostradă cu fonduri europene din 
exercițiul financiar 2014-2020, vă rog să-mi transmiteți stadiul atingerii acestui obiectiv, conform documentelor aflate la 
Comisie. Care sunt tronsoanele care asigură atingerea obiectivului de 375 km și care sunt proiectele care garantează o 
supracontractare, în cazul în care eșuează/ întârzie proiectele din prima parte a listei, considerate prioritare?  

Valoarea țintă de 375 km se referă la construcția de noi drumuri în general, cum ar fi autostrăzile, drumurile expres și 
drumurile naționale. Prin urmare, autostrăzile fac parte din cei 375 km dar nu ne limităm doar la acestea.  Pe baza proiectelor 
care au fost deja aprobate pentru finanțare în cadrul axelor de transport din POIM 2014-2020, numărul de km de infrastructură 
rutieră aflată în curs de implementare se ridică, în același timp, la 575 km. Desigur, acest număr include proiecte de drumuri 
care au început în perioada de programare 2007-2013, cum ar fi Lugoj-Deva, Sebeș-Turda, Alexandria-Craiova (DN6) și 
Pitești-Brașov (DN73) care trebuie finalizate în 2014-2020. Printre noile proiecte de drumuri care sunt sau vor fi implementate 
în cadrul Programului de Infrastructură Mare 2014-2020 se află Câmpia-Turzii - Târgu Mureș, Sibiu-Făgăraș, podul de la 
Brăila și centura Bucureștiului. 

4. Vă rog să-mi transmiteți răspunsul pe care l-ați  primit din partea Ministerului  Transporturilor cu privire la 
această îngrijorare punctuală manifestată de dumneavoastră în scrisoarea citată: „în ciuda avertismentelor clare ale 
serviciilor Comisiei, CNAIR a optat pentru aceeași abordare în licitația pentru loturile 1 și 5 ale autostrăzii proiectate Sibiu-
Pitești, și anume, deschiderea licitației, fără a aștepta rezultatul impactului asupra mediului (EIM), care este obligatoriu. În 
ceea ce privește asumarea de riscuri, mă tem că s-ar putea pune în pericol atât implementarea armonioasă a proiectului, cât 
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și evaluarea acestuia, odată ce acesta este înaintat Comisiei Europene ca fiind un proiect major. În plus, am fost informată 
recent că CNAIR intenționează să lanseze, de asemenea, licitația pentru lotul 4, fără ca evaluarea impactului asupra mediului 
să fie finalizată. Prin urmare, vă rog să interveniți și să puneți capăt acestei practici.” Vă rog să-mi indicați responsabilii, din 
punctul dumneavoastră de vedere, în situația în care implementarea acestor proiecte este pusă în pericol din cauzele 
menționate (inclusiv prin întârzieri), în ciuda avertismentului public al Comisiei Europene 

În scrisoarea de răspuns, ministrul român al transporturilor a asigurat Comisia Europeană că atribuirea tuturor 
proiectelor rutiere sub responsabilitatea CNAIR respectă, în mod obligatoriu, legislația de mediu. Acestea includ loturile 
rămase din tronsonul Sibiu - Pitești.  

5. Ce sume, din totalul de 5.1 miliarde euro, fonduri europene alocate infrastructurii prin programul 2014-2020, 
urmează a fi investite în Moldova (județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Buzău) și care 
sunt proiectele aferente, conform documentelor aflate la Comisie? 

Potrivit Ministerului Transporturilor, în regiunea respectivă ar putea exista proiecte sau potențiale proiecte de 
aproximativ 2 miliarde de euro , dar nu toate au fost sau pot fi depuse încă. 

De exemplu, pregătirea autostrăzii Tg.Mureș-Iași-Ungheni este planificată în cadrul programului  Infrastructura Mare 
2014-2020. Deoarece această conexiune rutieră de mare viteză planificată va traversa un teren foarte dificil din punct de 
vedere tehnic, o pregătire amănunțită este esențială pentru o implementare eficientă. Construcția reală ar putea avea loc 
probabil în cadrul următorului program pentru transport, începând cu anul 2021, când va începe noul cadru financiar al Uniunii 
Europene. 

Alte proiecte de transport care au fost cofinanțate cu fonduri europene ca parte a Politicii de Coeziune sunt șoseaua de  
ocolire a orașului Suceava și DN24 (Programul Operațional Transport 2007-2013) de la Tutova la Vaslui și Albița la granița cu 
Republica Moldova. În plus, aeroporturile din Iași și Bacău au fost dezvoltate cu fonduri europene structurale și de investiții 
(FESI). Proiecte precum drumurile rapide Bacău-Pașcani, Focșani-Bacău, Buzău-Focșani, reabilitarea liniei de cale ferată 
Focșani-Roman, etc., sunt pregătite în acest sens. O pregătire corectă și temeinică a proiectelor, cu cooperarea tuturor părților 
interesate relevante este esențială.  Numai proiectele care sunt mature ar trebui lansate pentru licitație, astfel încât construcția 
să poată fi inițiată rapid, unde este posibil, cu fonduri ESI sau altă cofinanțare din partea Uniunii Europene. 

6. Având în vedere discrepanțele enorme de dezvoltare între regiunea Moldova (mai ales Regiunea Nord-Est) și 
celelalte zone ale țării, nu doar ale Uniunii Europene, vă rog să-mi comunicați dacă există mijloace la nivelul Comisiei 
Europene de a obliga România să aloce regiunii Moldova un anumit procentaj din fondurile destinate investițiilor în 
infrastructură, pentru a îndeplini acest obiectiv comunitar, de reducere a decalajelor de dezvoltare între regiunile Uniunii 
Europene.  

România, in ansamblu, a fost desemnată teritoriu mai puțin dezvoltat, cu excepția regiunii București-Ilfov, care se 
încadrează în categoria regiunilor mai dezvoltate din cadrul politicii de coeziune a UE. Aceste categorii indică diferențe în 
intensitate și eligibilitate pentru sprijin financiar. Este decizia guvernului român cum aloca fondurile europene la nivel 
regional. Cu toate acestea, nu există un "instrument" la nivel european care poate califica regiunea Moldovei pentru a primi un 
anumit procent minim din fonduri ESI și, prin urmare, nu există nicio diferență între Moldova și orice altă regiune din 
România. Cu toate acestea, Planul general de transport cuprinde proiecte prioritare localizate în Moldova. În timp ce în prezent 
sunt în curs de implementare doar câteva proiecte (rutiere), există însă proiecte aflate în pregătire, cum ar fi drumurile rapide 
Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani și autostrada Brașov-Bacău. Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani-Roman este de asemenea 
planificată pentru perioada 2021-2027. 

Având în vedere importanța infrastructurii de transport pentru dezvoltarea economică a țării, am susținut, încă de la 
începutul mandatului meu de comisar european, autoritățile române în eforturile lor de a implementa proiecte cofinanțate de 
Uniunea Europeană și vă pot asigura că voi continua acest sprijin până la sfârșitul mandatului meu. Serviciile mele oferă 
autorităților române asistența tehnică necesară de fiecare dată când sunt solicitate. 

Cu deosebită considerație, 

 
Corina Crețu 
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Anexa nr. 4 
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Anexa nr. 5  
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Anexa nr. 6 

 
 
Anexa nr. 7 

 
 


