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

(săptămâna 22 – 26 octombrie 2018) 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 22 octombrie 
 

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 22 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 69 /2018); 
2. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2017 şi Proiectul de Hotărâre privind contul 

de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017 (PH CD 70 /2018); 
3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile COM (2018) 353 (PH CD 71 /2018); 
4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de decizie a Consiliului referitoare la 

încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte COM (2018) 495 (PH CD 72 /2018); 

5. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 483/2018) - lege organică; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x 252/2018) - lege organică; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi 
pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 161/2018) - lege organică; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice (PL-x 282/2018) - lege ordinară; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 388/2018) - lege ordinară; 

10. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul 
riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018 (PL-x 408/2018) - lege 
ordinară; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 377/2018) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale (PL-x 592/2010) - lege ordinară; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi 
aeriene române - TAROM" - S.A. (PL-x 376/2018) - lege ordinară. 

 
În aceeași zi au avut loc dezbateri politice solicitate de Grupul parlamentar al USR, cu tema ”Legea offshore și 

soluțiile pe care le are România pentru valorificarea gazelor din Marea Neagră”.  
Tema dezbaterilor a fost prezentată de reprezentantul USR, deputatul Cristina Prună, iar punctul de vedere al 

Executivului a fost prezentat de Anton Anton, ministrul Energiei. La dezbateri au participat: Florinel Stancu (Grupul 
parlamentar al PSD), Daniel Popescu și Sorin Ioan Bumb (Grupul parlamentar al PNL), Dan Barna și Nicușor Dan 
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(Grupul parlamentar al USR), Benedek Zakarias (Grupul parlamentar al UDMR) și Eugen Tomac (Grupul parlamentar al 
PMP). 
 Deputați ai grupurilor parlamentare ale PNL și USR au depus moțiunea simplă cu titlul “Ministrul Justiției, un 
ministru de nota patru”.            

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 23 octombrie 
 

Marți, 23 octombrie, Camera Deputaților a dezbătut moțiunea simplă inițiată de 67 deputați ai PNL, intitulată 
“Stimulat de PSD, fără pic de competență, taie Denes în păduri și la verzi… și la uscate”. Prin această moțiune, deputații PNL 
cer demiterea de urgență a ministrului Apelor și Pădurilor. 

Punctul de vedere al Executivului a fost detaliat de ministrul Ioan Deneș. La dezbateri au participat: Ioan Dîrzu 
(Grupul parlamentar al PSD), Tudorița Lungu, Gheorghe Tinel și Corneliu Olar (Grupul parlamentar al PNL), Cornel Zainea 
(Grupul parlamentar al USR), Marton Arpad Francisc și Antal Istvan (Grupul parlamentar al UDMR), Ion Tabugan (Grupul 
parlamentar al ALDE) și Ionuț Simionca (Grupul parlamentar al PMP). 

Votul asupra moțiunii va fi exprimat în ședința plenară de miercuri, 24 octombrie. 
 

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 24 octombrie 
 

Camerei Deputaților a adoptat prin vot final, miercuri, 24 octombrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 69 /2018) – 279 voturi pentru, 8 
împotrivă, 1 abținere; 

2. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2017 (PH CD 70 /2018). – 
251 voturi pentru, 31 împotrivă, 4 abțineri; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile COM (2018) 353 (PH CD 71 /2018) – 
289 voturi pentru; 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de decizie a Consiliului referitoare la 
încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte COM (2018) 495 (PH CD 72 /2018) – 286 voturi pentru; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile publice (PL-x 282/2018) - lege ordinară – 252 voturi pentru, 2 împotrivă, 35 abțineri; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 388/2018) - lege ordinară – 291 voturi pentru; 

7. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul 
riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018 (PL-x 408/2018) - lege 
ordinară – 289 voturi pentru; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 377/2018) - lege ordinară – 237 voturi pentru, 54 abțineri; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale (PL-x 592/2010) - lege ordinară – 252 voturi pentru, 36 abțineri; 
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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi 
aeriene române - TAROM" - S.A. (PL-x 376/2018) - lege ordinară – 290 voturi pentru; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (PL-x 252/2018) - lege organică – 203 voturi pentru, 1 împotrivă, 85 abțineri; 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi 
pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 161/2018) - lege organică – 173 
voturi pentru, 93 împotrivă, 19 abțineri; 

13. Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 
33/2018/25.09.2018) - lege organică – 170 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abținere. 

 
În ceea ce privește proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 483/2018) - lege organică, acesta a fost, în final, adoptat (170 
voturi pentru, 70 împotrivă, 1  abținere) în urma solicitării liderului deputaților PSD, Daniel Suciu, de a relua votul la proiectul 
de lege respectiv, pe motiv că unii deputați prezenți în sală nu au apărut ca votanți. 

Moțiunea simplă intitulată “Stimulat de PSD, fără pic de competență, taie Deneș în păduri și la verzi… și la uscate”, 
inițiată de 67 deputați ai PNL, a fost respinsă la votul final, cu 35 voturi pentru, 162 împotrivă, 2 abțineri. Moțiunea a fost 
dezbătută în ședința plenară de marți, 23 ctombrie. 
 

*** 
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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 26 octombrie 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1398 
din care:  
– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 229 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 257

345 

– votate  343 

             din care: - înaintate la Senat      63 

                            - în procedura de promulgare 45 

                            - promulgate** 183 

                            - respinse definitiv 52 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1079 

a) pe ordinea de zi 412 

b) la comisii  647 

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 

2 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
      Cele 343 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                  144 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
     78  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         54  proiecte de legi  
                                  199 propuneri legislative 
 
 

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2018 au fost promulgate 242 de legi. 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2018  
Săptămâna 22 – 26 octombrie 2018  

 

 

6 
 

         

C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 
 

(Situaţia cuprinde datele la 26 octombrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1135 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 906 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 229 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 44

74 

– votate  72   

             din care: - înaintate la Senat      28 

                            - în procedura de promulgare 22 

                            - promulgate* 7 

                            - respinse definitiv 15 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1079 

a) pe ordinea de zi 412 

b) la comisii  647 

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 

2 

3) Desesizări 1 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 6 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
 

                 ▪ Cele  72 iniţiative legislative votate privesc: 
                            35 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                     din care: 
                                           21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                   1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                        13  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, 22, marţi, 23 şi miercuri, 24 octombrie 2018 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

419 

        din care: - în dezbatere 
419

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          7  

9  

   - votate 
 

  9

                           - la Senat 
 

  2 

                           - la promulgare 
 

  7 

 
 
 
     ▪ Cele   11 iniţiative legislative votate privesc: 
                 11 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                                 8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  de Urgenţă ale Guvernului 
                                 3  proiecte de legi 
 
rivesc: 
 
riv          16  propuneri legis 
riv          16   

rivesc: 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
22 – 26 octombrie 2018 

 
 

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

1.  PL-x 252/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
 

2.  PL-x 161/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2017 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
 

3.  PL-x 282/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2018 pentru 
completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice  
 

4.  PL-x 388/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2018 pentru 
completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

5.  PL-x 377/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 
  

6.  PL-x 592/2010 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale  

7.  PL-x 376/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2018 pentru 
completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 
"Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. 
  

8.  PL-x 483/2018 - Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

9.  PL-x 33/2018 - Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către 
titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

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

1. PL-x 449/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2018 pentru 
completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. PL-x 408/2018 - Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare 
privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei 
catastrofe (CAT-DDO) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 4 iulie 2018  
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 

( la data de  26 octombrie 2018 ) 
 
 

I.  În perioada   22 – 26 octombrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte.  
 Comisiile permanente au depus 43 avize. 
Cele 12 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 10 

 2   

 
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:                     

3 
0  
9 
0  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 629 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 60 pentru raport 

suplimentar.  
 
 
II. De la începutul actualei legislature 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  1422 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 539 

 rapoarte suplimentare 115 46 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 19                

TOTAL     818 604 

 
 

 
 
 



                  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  22 - 26 octombrie 2018 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.434/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se 
derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza 
acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(538/R din 25.10.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.483/2018 Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(521/RS din 22.10.2018) 

2 

 
PLx.33/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore – raport comun cu comisiile pentru industrii 
și administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(491/RS din 24.10.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.395/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(530/R din 22.10.2018) 

2 

 
PLx.33/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore – raport comun cu comisiile pentru 
administrație și buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(491/RS din 24.10.2018) 

 
 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.33/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore – raport comun cu comisiile pentru industrii 
și buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(491/RS din 24.10.2018) 

2 

 
PLx.146/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confessional – raport comun cu 
comisia pentru invățământ 

157 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

03.10.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(233/RS din 24.10.2018) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.529/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

31 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(536/R din 24.10.2018) 

2 

 
 
PLx.411/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la 
resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, 
semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia 
privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro 

Guvern  16.10.2018 
Raport de adoptare 

(539/R din 25.10.2018) 

 
VI. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.92/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al 
Calităţii în Sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare 
(533/R din 24.10.2018) 

2 

 
Plx.367/2018 Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru 

cabinetele mobile de medicină dentară 

65 parlam. 
respinsă de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de respingere 
(534/R din 24.10.2018) 



3 

 
PLx.516/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare 
(535/R din 24.10.2018) 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.146/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confessional – raport comun cu 
comisia pentru administrație 

157 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

23.10.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(233/RS din 24.10.2018) 

 
VIII. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.374/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.261 din Legea 

audiovizualului nr.504/2002 
35 parlam. 16.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(531/R din 22.10.2018) 

2 

 
Plx.413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002 
32 parlam. 16.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(532/R din 22.10.2018) 

 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.483/2018 Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(521/RS din 22.10.2018) 

2 

 
PLx.432/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul 

radiocomunicaţiilor – raport comun cu comisia IT 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
23.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(537/R din 25.10.2018) 

 
 
 



X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.395/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.09.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(530/R din 22.10.2018) 

 
XI. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.432/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul 

radiocomunicaţiilor – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.10.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(537/R din 25.10.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

PNL va iniția o propunere legislativă de transpunere a recomandărilor 
finale ale Comisiei de la Veneția 

 

 PNL va propune semnarea de către fiecare parlamentar a unei inițiative parlamentare de transpunere legislativă a 
recomandărilor finale formulate de Comisia de la Veneția în privința modificărilor operate la legile Justiției și la Codurile 
penal si de procedură penală. 

 Recomandările Comisiei de la veneția sunt în beneficiul României, în beneficiul Jusiției din România tocmai pentru 
că sunt venite din partea unui for de prestigiu, sunt obiective și mai presus de orice partizanat politic. 

 Tocmai de aceea, toți parlamentarii, indiferent de apartenenta politică, trebuie să dovedească faptul că pun intreresul 
național mai presus de cel de partid. Iar parlamentarii PSD si ALDE și UDMR trebuie să dovedească faptul că pun mai presus 
interesul țării de interesul lui Dragnea și al acolitilor săi de a scăpa de Justitie si de a subordona politic Justitia. 

 Cum o pot dovedi concret, în situația dată? Semnând inițiativa legislativă de punere în aplicare a recomandărilor 
finale ale Comisiei de la Veneția atât în ce privește cele trei legi ale justitiei cat si Codurile penal si de procedură penală. Adică 
să transpună în legislație aceste recomandări , fără deturnări și fără șmecherii. Să corecteze sută la sută răul făcut legilor 
justitiei si codurilor penale. Să respingă, în prealabil, OUG 92 si să legifereze mai apoi recomandările Comisiei de la Venetia. 

 De aceea, PNL va iniția o propunere legislativă de transpunere a recomandărilor finale ale Comisiei de la Venetia. 
 Se va vedea astfel cât se poate de clar cât de responsabil e fiecare parlamentar în raport cu interesul României și cu 

interesele si exigentele alegătorilor care i-au trimis în Parlament. 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

Mai aveți sau nu bani de salarii, domnilor guvernanți ai PSDragnea?! 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Iată că avertismentele PNL s-au adeverit în privința cheltuielilor nesăbuite și a haosului bugetar creat de politicile 

fiscale, sociale și economice neadecvate, adică fără nicio sustenabilitate în realitate, practicate de Guvernele PSDragnea! 
Mă refer în acest caz la recenta scrisoare cu privire la angajamentul Guvernului Dăncilă de a îngheța salariile din 

sistemul public în cursul anului 2019, pe care ministrul finanțelor, domnul Eugen Teodorovici, a trimis-o în secret comisarilor 
europeni, iar PNL a dezvăluit existența acesteia. 

Cu alte cuvinte, după ce domnul Dragnea și guvernanții săi au adoptat o nouă Lege a salarizării și le-au promis 
"solemn" bugetarilor, adică profesorilor, medicilor, funcționarilor publici etc., că le vor mări salariile în mod etapizat, până în 
anul 2022, acum toți aceștia află că au fost din nou mințiți, fără niciun fel de scrupule, de către actuala Putere, salariile lor 
urmând a fi, de fapt, înghețate, în niciun caz mărite, în perioada următoare! 

Deci, e limpede că Legea salarizării unitare nu va mai putea fi aplicată în anul următor! Acest lucru semnifică faptul că 
actuala Putere recunoaște că nu mai sunt bani în visterie și că programul său de Guvernare, pe care l-a vândut electoratului în 
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campanie și cu care a obținut voturile românilor, a fost unul mai mult decât fantasmagoric, care a împins România și economia 
ei pe un drum total greșit! 

Doamnelor și domnilor deputați din arcul guvernamental, 
Este adevărat că această măsură drastică, și anume de înghețare a salariilor bugetarilor în anul 2019, va fi mai mult ca 

sigur urmată și de altele și mai dure?!  
După cum evoluează lucrurile, dacă Guvernul Dăncilă nu se trezește la timp și nu ia rapid cele mai pertinente măsuri, 

astfel încât să nu se rupă de tot "plapuma" bugetară, ar mai putea urma și alte măsuri de restructurare masivă din sistemul 
pubic - după cum am văzut că s-a încercat deja în sistemul de învățământ printr-un ordin de ministru dat recent, pe care PNL a 
reușit să-l blocheze – sau chiar de tăieri ale salariilor! 

Vă întreb, domnilor guvernanți ai PSD-ALDE, dacă nu mai sunt bani de salarii, cum de mai aveți tupeul să le 
promiteți și pensionarilor că le dublați pensiile și că vor avea parte și ei numai de lapte și miere din partea Guvernului Dăncilă, 
prin noua Lege a pensiilor pe care o promovați?! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
 

PSDragnea pune pe butuci sistemul public de educație din România 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Deși actuala Putere PSD-ALDE se bate cu pumnul în piept că se preocupă mult de investițiile și reforma în educație și 

că ia cele mai bune decizii pentru binele elevilor români, ultimele date statistice sunt extrem de îngrijorătoare în privința 
faptului că România are din ce în ce mai mulți analfabeţi-funcţional chiar dacă aceștia au terminat 12 clase. Astfel, datele 
oficiale arată că 40% dintre elevi sunt analfabeţi-funcţional după terminarea unui liceu, elevii români pierzând peste 3 ani de 
școală fără să învețe practic nimic.   

În concluzie, deși elevii din țara noastră își petrec mult timp la școală și au și foarte multe teme pentru acasă, învățatul 
ocupându-le astfel cea mai mare parte a timpului, aceștia nu obțin, în proporție de 40%, și rezultate. Acest lucru relevă foarte 
clar faptul că avem o problemă cronică legată de curricula școlară, precum și de sistemul de predare și cel de învățare practicat 
în școlile din România. 

Mai mult decât atât, este limpede că lucrurile merg în direcția greșită în sistemul de învățământ românesc, având în 
vedere că aceste date nu sunt singurele îngrijorătoare, și ținând cont de faptul că România este și în topul abandonului școlar la 
nivel european, adică pe locul trei, potrivit unui studiu Eurostat. În acest sens, peste 18% dintre elevi renunță la școală în 
România, adică 277 de mii de tineri nu s-au mai întors la cursuri anul trecut. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Sistemul de învățământ public din România este unul învechit, rămas înțepenit într-o zonă teoretică sterilă, care nu 

conduce la performanță în cele mai multe cazuri și căruia îi lipsește total viziunea și pragmatismul în ceea ce privește formarea 
elevilor și viitorul acestora. 

În plus, lipsa acută de forță de muncă din România arată clar că sistemul de educație românesc nu-i pregătește pe elevi 
în funcție de cerințele existente pe piața muncii. 

Pentru toate aceste probleme cronice ale învățământului românesc există soluții viabile, dacă se dorește! Dar ca 
lucrurile să se schimbe într-adevăr, pe termen mediu și lung, este nevoie de o reformă simplă, dar solidă, care să aibă rolul nu 
numai de a moderniza sistemul, ci și de a le da elevilor posibilitatea să iasă de pe băncile școlilor cu mult mai multe șanse de a 
putea face ceva în plan profesional și personal!  

Dar ca toate acestea să se și transforme în realitate este nevoie ca acei care guvernează țara, în prezent PSDragnea, să 
fie cu adevărat responsabili față de cei care sunt reprezintă viitorul acestei țări, adică față de toți copiii români, și nu doar de 
interesele lor personale și de pușculița de partid! 

 Vă mulțumesc! 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 
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Hățișul birocratic excesiv de care se lovesc primarii din România în privința 
avizărilor trebuie simplificat de urgență! 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Aș vrea să trag un semnal serios de alarmă cu privire la hățișul birocratic excesiv de care se lovesc primarii din 

România de fiecare dată când au nevoie de obținerea unor avize, în vederea realizarii unor proiecte de investiții sau 
documentații necesare pentru dezvoltarea localităților lor. 

Astfel, din momentul depunerii documentaţiilor pentru obţinerea avizelor necesare implementării unui proiect, o 
primărie din România începe, de fapt, o adevărată aventură, deoarece se confruntă cu obținerea acestora într-un timp mult prea 
îndelungat, cheltuind de multe ori foarte mulți bani suplimentar sau, alteori, având parte de apariția unor modificări legislative 
operate pe parcurs. Deseori se ajunge chiar la expirarea unor avize până la obținerea tuturor celor necesare de la un număr, de 
nu mai puțin de 28 de instituţii avizatoare! Pe lângă toate acestea, mai există și destui funcționari în administrația 
centrală care pot fi și numiți cei mai mari frânari ai dezvoltării! 

De exemplu, primăria oraşului Haţeg a organizat în anul 2011 licitaţia pentru "Actualizarea P.U.G. Oraş Haţeg cu 
localităţile aparţinătoare", documentaţie care era aprobată deja  din anul 1999.  

În acest sens, majoritatea instituţiilor avizatoare au emis avizele într-un termen  rezonabil, unele încadrându-se în 
maxim 30 de zile, însă au existat și excepții ieșite din comun, cu recorduri incredibile de așteptare, cum a fost în cazul 
Ministerului Culturii, unde documentaţia respectivă pentru obţinerea avizului s-a depus în data  de 16.07.2013, iar  avizul a 
fost eliberat abia după doi ani şi şapte luni, adică în data de 12.02.2016!  

În plus, Primăriei Hațeg i s-a solicitat suplimentar de către Ministerul Culturii şi un „studiu istoric şi de arheologie„ 
pentru care primăria a fost nevoită să mai plătească 19.840 lei, deși documentaţia P.U.G. depusă anterior conţinea deja un 
studiu istoric de fundamentare.  

Mai mult decât atât, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, documentaţia a stat pentru 
avizare 22 de luni în cazul Primăriei Hațeg, adică aproape doi ani, respectiv din februarie 2016 până în decembrie 2017, 
având în vedere faptul că pentru a putea depune dosarul la acest minister trebuiau să existe toate celelalte avize! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Oare ce șanse mai au orașele și comunele din România să se dezvolte dacă noi sufocăm UAT-urile cu nenumărate 

demersuri mai mult decât birocratice, care prelungesc nepermis de mult perioada de așteptare a avizărilor pentru a se putea 
astfel realiza un proiect sau o documentație necesară unui PUG, de exemplu?!  

Oare este firesc ca procedura de obținere a PUG-urilor să fie și astăzi, în anul 2018, una deosebit de greoaie și 
costisitoare și, în consecință, mai puțin de 10% din localitățile din țara noastră să dețină un Plan Urbanistic General actualizat 
și aprobat?! 

Eu consider că toate aceste aspecte trebuie de urgență corectate, printr-o modificare a legislației, ale cărei prevederi 
trebuie să devină mult mai flexibile, reducându-se foarte mult din parcursul întortocheat al avizărilor și dându-le astfel 
posibilitatea celor care administrează România în plan local să obțină rezultatele muncii lor, adică ale implementării 
proiectelor lor, într-un timp cu adevărat rezonabil! Îi rog pe toții colegii din toate partidele parlamentare să mi se alăture în 
demersul legislativ pe care l-am inițiat în acest sens. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 

În timp ce banii europeni stau nefolosiți, PSD vrea să se împrumute pentru autostrăzile de hârtie 
 

Domnule președinte/doamnelor și domnilor deputați, 
România a atins, recent, un nou maxim al penibilului, făcându-se încă o dată de râs în fața întregii Europe, din cauza 

“performanțelor” celui mai slab guvern din istoria țării. 
Ieșirea nervoasă a Comisarului European Corina Crețu - sprijinită chiar de PSD pentru acest post -, care a declarat în 

fața presei europene că s-a săturat să plătească oalele sparte de guvernul PSD condus de Dragnea și Dăncilă, a pus România 
într-o nouă situație jenantă, arătând dimensiunea haosului și crizei în care țara a fost aruncată. Trebuie avut în vedere și  
contextul în care s-a petrecut declarația, adică săptămâna orașelor și regiunilor europene. Este un eveniment anual al Comisiei 
Europene, în care sunt premiate și evidențiate cele mai bune proiecte finanțate din bani europeni și unde România nu s-a 
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prezentat cu nimic. Din cauza guvernului PSD, ocupat doar cu măcelărirea justiției, ca să-l scape pe Dragnea de pușcărie, 
România a ajuns o campioană a problemelor în Uniunea Europeană, fiind dată drept exemplu negativ pentru modul în care își 
batjocorește cetățenii. În loc să se ocupe de absorbția banilor europeni destinați dezvoltării comunităților, guvernul României 
își bate și gazează proprii cetățeni în piața publică, pregătește grațieri pentru evazioniști sau cheltuie zeci de milioane de euro 
pe referendumuri fără nicio finalitate. În loc să facă proiecte europene pentru autostrăzi, Guvernul PSD a fost ocupat să 
desființeze DNA printr-o Ordonanță de Urgență secretă. În paralel și-a pregătit și niște așa-zise proiecte de infrastructură, de 
unde se vor căra masiv bani la partid: autostrăzile finanțate din bani europeni au dispărut, dar au apărut în locul lor alte 
proiecte, finanțate din parteneriate public-private, adică din bani pe care îi va controla PSD și doar PSD. Iar acum că nici DNA 
nu mai e ce a fost, să vezi distracție...! 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
***  

Moldova Contează doar dacă se votează Autostrada Unirii 
 

Domnule preşedinte/ stimaţi colegi,  
Revin, de la tribuna Parlamentului, pentru a vă cere din nou sprijinul pentru proiectul de suflet al moldovenilor: 

Autostrada Iași-Tg. Mureș. Partidul Național Liberal este consecvent în privința deciziilor asumate și deși mulți priveau cu 
reticență prioritizarea Autostrăzii Iași-Tg.Mureș, iată că noi, liberalii, reușim și din opoziție să luptăm pentru acest obiectiv!  

Mulți încearcă să capaciteze politic acest măreț proiect, mulți îi pun bețe în roate din invidie și frustrare, mulți îl vor 
tergiversa până în preajma alegerilor pentru a-l transforma în rampe de lansare politice, dar oamenii de rând, moldovenii noștri 
s-au săturat de demagogie și trândăvie! Bani sunt, Uniunea Europeană ne roagă de ani de zile să le accesăm fondurile, dar din 
păcate suntem tributari intereselor de partid și resimțim astăzi efectele unei politici izolaționiste a Partidului Social Democrat 
în Moldova! Sunt 11 ani din 2007, de când s-au făcut primele studii de fezabilitate și iată că astăzi încă stăm cu mâna întinsă, 
deși PSD-ALDE au 60 de parlamentari din județele Moldovei.  O armată roșie de mercenari care și au trădat alegătorii! Grupul 
PSD-ALDE din Moldova este mai important decât grupul UDMR+Minorități la un loc, dar nu există interes politic pentru a 
valorifica această oportunitate! Privesc cu indignare și rușine în sală, în rândul colegilor social democrați din Iași, din Suceava, 
Băcău, Botoșani, Vaslui, Neamț, centre urbane, cu istorie regională, cu aspirații administrative și mă întreb cât se mai poate cu 
această atitudine de vasalitate față de Liviu Dragnea?  

Stimați colegi,  
Vă știu personal pe mulți dintre voi și mă întreb de multe ori ce simte un intelectual de seamă, un avocat respectat, un 

profesor, sau un medic cu o reputație profesională exemplară când demnitatea îi este încălcată sistemtic de ordine de partid 
contrar propriilor principii? Pe unii reputația îi precede și îi știm din mandatele trecute că sunt trașeiști de carieră, vânzători de 
arginți, interesați și dispuși să facă orice pentru interesul personal, dar zău că nu înțeleg de ce elita politică din Partidul Social 
Democrat acceptă să fie o masă de manevră ce decide împotriva cetățenilor! Comisia pentru Transporturi a Camerei 
Deputaţilor a dat raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege privind aprobarea obiectivului de investiţii 
autostrada Iaşi - Târgu Mureş ("Autostrada Unirii"), stabilind că Ministerul Transporturilor este responsabil pentru 
coordonarea realizării acestui obiectiv, dar votul decisiv se va da în plenul Camerei Deputaților. Îmi doresc sincer ca 
reprezentații PSD-ALDE să aibă demnitate și verticalitate în poziționarea lor și să fie evitat simulacrul de democrație pe care l-
au regizat în decembrie 2017, când parlamentarii moldoveni au susținut aparent proiectele regionale, dar votul covârșitor 
împotrivă dat de proprii lor colegi a făcut ca autostrada Iași Targu Mureș, alături de alte proiecte de infrastructură regională să 
pice la votul în plen. Moldova Contează doar dacă sunteți alături de proiectele regiunii și luptați activ pentru interesul 
cetățenilor care v-au trimis în Parlament!  

Deputat 
Costel Alexe 

***  
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Investițiile publice, singura variantă de echilibrare a deficitului comercial al României! 
 

Domnule președinte/ stimați colegi, 
De doi ani de zile, de când guvernul majorității parlamentare PSD-ALDE, indiferent cum se numea el, Grindeanu, 

Tudose sau Dăncilă, conduce România, spun același lucru: dezvoltarea României se face doar prin stimularea investițiilor 
publice locale și prin alocarea a minim 6% din PIB pentru marile proiecte de infrastructură națională. Comisia Europeană, prin 
vocea comisarului român Corina Crețu, cere același lucru: ca proiectele marilor autostrăzi spre Moldova cu conectare la 
București, respectiv Iași-Târgu-Mureș să fie depuse la Bruxelles!  

Camera de Comerț a României, asociațiile patronale din domeniu, investitorii strategi europeni și nu numai, spun: 
Venim dar modernizați infrastructura! Măriți siguranța și scurtați timpul pe care-l petrecem în trafic! 

8 din 10 români văd prin experiența lor, directă sau indirectă, necesitatea imediată a investițiilor în autostrăzi și căi 
ferate! 

Institutul Național de Statistică (INS) ne arată negru pe alb, faptul că deficitul comercial al României se adâncește, 
ajungând după primele 8 luni ale anului 2018 la peste 9 miliare de euro! 

De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Pentru că importăm mai mult pentru satisfacerea consumului intern, în 
segmente de consum ce pot fi stimulate prin investiții publice și predictibilitate fiscală. Nu ar trebui să fie de acceptat, ca la 
segmente precum alimente și animale vii să avem procent de 5,9% la export și 7,3% la import, la produse chimice și derivate 
4,5% la export și 12,8% la import sau la combustibili, lubrefianți 4,2% la export și 7,4% la import, când potențialul și tradiția 
în aceste segmente de fabricație ne-ar califica la un plus în balanța comercială, nu la un minus! 

Dacă noi observăm că România se află pe plus în balanța comercială la mașini și echipamente de transport, 47,6% la 
export și 37,8% la import, ce ne oprește să stimulăm această industrie dezvoltând infrastructura de transport strict necesară 
pentru fluidizarea și reducerea cheltuielilor de livrare la export  a acestor produse? 

Ce mesaj nu este clar înțeles de către guvernele PSD-ALDE? De ce nu înțelege Dragnea că fără investiții publice, fără 
dezvoltare, pe termen mediu și lung, nu putem să avem politici publice sustenabile în salarii bugetare și pensii!!  

România înseamnă mai mult decât județul Teleorman, unde se vede după o lungă perioadă de conducere 
administrativă prin Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și PSD, lipsa perspectivei ocupaționale și a confortului populației, datorate 
lipsei investițiilor publice serioase! 

Din nefericire constatăm însă că actuala guvernare este certată cu propria ei țară și în an centenar vrea s-o țină 
nedezvoltată și neracordată Europei secolului 21! 

Și să nu uităm faptul că de la 1 ianuarie 2019 vom fi în centrul atenției europene prin preluarea Președenției 
Consiliului Uniunii Europene! 

Încă mai sper că și parlamentari PSD-ALDE își iubesc sincer țara, își respectă cetățenii și vor găsi de cuviință să 
închidă capitolul Dragnea-Dăncilă, oferind un orizont mai bun țării și românilor! 

 

Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
Ce-aveți cu Programul After school? 

Stimați colegi, 
Săptămâna trecută, părinții elevilor din ciclul primar, primeau cu stupefacție vestea despre suspendarea Programului 

After School, program care de aproximativ 18 ani, răspunde nevoilor părinților de a asigura un spațiu securizat copiilor lor, în 
care, după terminarea orelor de curs, să ia masa, să-și facă temele și să desfășoare diverse activități recreative. 

Decizia suspendării a fost luată după ce, recent, Ministerul Educației a publicat  noul Cod de etică pentru învățământul 
preuniversitar, în care  printre altele, personalului didactic îi sunt interzise: „să folosească baza materială din spațiile de 
învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte”și „desfășurarea oricăror activități care 
generează corupție: (...) meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este 
încadrat”. Imediat după publicarea acestui ordin, am fost asaltată de mesajele disperate ale părinților care primeau cu stupoare 
această veste.  Este incredibil cum o asemenea măsură poate fi luată în timpul anului școlar, neglijînd interesul superior al 
copilului și fără consultarea părinților sau a cadrelor didactice, care acum sunt în căutare disperată de soluții alternative, 
solicitând în același timp, menținerea programului care s-a dovedit util tuturor.  
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Cadrele didactice implicate în programele After-School sunt deținătoare de PFA, deci plătesc impozit statului și chirie 
pentru spațiile utilizate. Activitatea desfășurată cu copiii în cadrul acestui program nu poate fi numită “meditații”, pentru că ea 
presupune luarea unei mese calde, desfășurarea de activități recreative și rezolvarea temelor de casă. Părinții sprijină aceste 
programe și sunt de acord să achite suma aferentă, care este oricum mult mai mică decât plata unei bone sau a unei alternative 
private de After school. Fără a oferi explicații pentru această decizie subită, în loc să vină cu soluții, unele Inspectorate Școlare 
Județene practică o politică de intimidare, trimițând inspectori școlari în unitățile de învățământ, pentru a disemina conținutul 
acestui ordin și a amenința profesorii deținători de PFA cu desfacerea contractului de muncă în cazul în care activitățile de tip 
After-School continuă sau în cazul în care nu acceptă variantele păguboase propuse. Ca în marea majoritate a deciziilor luate 
de către Ministerul Educației, cei ce au cel mai mult de pierdut în această situație sunt copiii. În primul rând le-ar fi schimbată 
o rutină zilnică cu care sunt deja obișnuiți, inducându-le astfel o stare de nesiguranță. Faptul că până acum erau supravegheați 
de o figură familiară și de încredere sporea în mod evident  abilitățile academice cât și sociale, pe lângă faptul că masa caldă 
oferită este necesară pentru un copil în plină creștere și dezvoltare.  

Stimați colegi, este imperativ ca  programele de tip After –School să continue. Acest Ordin de Ministru conceput 
pentru a stopa corupția din sistem necesită modificare imediată și interpretare corectă. Este absurd să fie considerată mită o 
sumă de bani plătită legal unui cadru didactic cu forme  legale, atâta vreme cât vorbim de o negociere directă și transparentă. 
Cer Ministerului Educației să organizeze cât mai repede dezbateri reale cu reprezentanți ai părinților și profesorilor implicați în 
programele After-School, pentru a găsi soluțiile adecvate ca aceste programe să continue. Deciziile luate fără consultare și fără 
a evalua temeinic consecințele dăunează grav intereselor copiilor. Lipsa de predictibilitate aduce mari prejudicii sistemului de 
educație. 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă România să respecte legislaţia de mediu 
 

Domnule preşedinte de şedinţă/ stimaţi colegi,  
Mă adresam, în urmă cu o săptămână, de la acest microfon, distinsei doamne Grațiela-Leocadia Gavrilescu, titulară a 

portofoliilor de ministru al Mediului şi de viceprim-ministru în actualul Cabinet, solicitând urgentarea identificării unor soluţii 
legale şi a surselor de finanţare aferente 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 bihorene. 

Îi reaminteam doamnei ministru că această societate se află în faliment, iar faptul că depozitele sale de reziduuri au 
fost clasate ca neconforme cu normele de mediu de aproape 15 ani este unul din motivele care au condus la declanşarea 
acţiunii Comisiei Europene împotriva României pentru neîndeplinirea obligaţiilor din prevederile Directivei 31 a Consiliului 
Uniunii Europene din 29 aprilie 1999 cu privire la închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Inevitabilul s-a produs, însă, 
la jumătatea săptămânii trecute, când ţara noastră a fost condamnată de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru 
neîndeplinirea directivei privind depozitele de deşeuri, conform căreia autorităţile române trebuiau să închidă 68 de gropi de 
gunoi neconforme până la data de 16 iulie 2009, batalurile toxice de la Derna numărându-se printre acestea. Chiar dacă, pentru 
moment, României nu-i vor fi aplicate şi sancţiuni financiare, ea va trebui să plătească cheltuieli de judecată şi să ia măsuri 
urgente pentru a închide depozitele de deşeuri ilegale. Luaţi prin surprindere de fermitatea hotărârii înaltei instanţe europene, 
reprezentanţii Ministerului Mediului au dat din colţ în colţ, invocând faptul că, începând cu anul 2015, s-au închis, totuşi, 41 
din cele 109 depozite de deşeuri neconforme, în timp ce pentru închiderea celorlalte 68 ar fi nevoie de o serie de modificări de 
ordin legislativ. 

Dar cine l-a oprit pe actualul ministru al Mediului, care deţine acest portofoliu de aproape 4 ani, să propună şi să 
susţină completarea carenţelor din legislaţia internă care îl împiedică să administreze acest domeniu sensibil? Doar face parte 
dintr-un Cabinet care a demonstrat că poate să modifice într-o singură noapte Codul Penal şi să dea peste cap legile Justiţiei 
după bunul plac... 

Singurul demers concret a fost făcut abia la 13 septembrie 2018, când, prin  Ordin al  ministrului  Mediului, se  
constituia o comisie care, până la 19 octombrie 2018, trebuia să verifice  amplasamentele depozitelor de deșeuri care făceau 
obiectul cauzei C-301/17 aflată pe rolul CJUE. Prea târziu, însă, pentru că joi, 18 octombrie 2018, Ministerul Mediului lua 
deja act de conținutul Hotărârii Curții de Justiție a UE în Cauza C-301/2017, care a constatat faptul că România nu s-a 
conformat obligației de a închide cele 68 de depozite de deșeuri neconforme. 
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Chiar dacă prin recenta decizie a CJUE nu s-au dispus şi sancțiuni financiare împotriva ţării noastre, acestea vor fi 
inevitabile dacă autoritățile române nu se vor conforma hotărârii înaltei instanţe, cazul urmând să fie trimis de către Comisia 
Europeană spre rejudecare, cu o propunere explicită în acest sens. Vă mulţumesc! 

 

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Propaganda PSD are picioare scurte! 
 

De fiecare dată când Opoziția, asociațiile profesionale, organizațiile non-guvernamentale, Comisia de la Veneția, 
Parlamentul European sau Comisia Europeană au criticat maniera în care PSD și ALDE vor să schimbe legislația în domeniul 
justiției, răspunsul celor de la putere a fost invariabil că cei care îi critică nu sunt bine documentați, nu au citit proiectele sau nu 
cunosc realitățile din România.  

În epoca în care informația circulă cu viteza luminii, când toată lumea poate citi și evalua proiectele, cei din arcul 
guvernamental par să trăiască încă în Epoca de Aur, când Partidul avea control aproape absolut asupra fluxului de știri. 

Comisia de la Veneția, un corp de experți internaționali, fără nici o coloratură politică, a făcut o evaluare foarte 
severă a modificărilor pe care arcul guvernamental vrea să le opereze asupra legilor justiției. Ei atrag atenția că, dacă 
legislația rămâne așa cum intenționează Guvernul, independența procurorilor și judecătorilor va fi pusă în pericol, 
încrederea în justiție va fi afectată, va exista un impact negativ asupra eficienței actului de justiție în materie penală și în 
combaterea diferitelor infracțiuni, inclusiv a infracțiunilor de corupție, a celor săvârșite prin violență sau a celor de 
criminalitate organizată. În aceste condiții, devine inevitabil ca România să fie adusă de către Comisia Europeană în fața 
Curții Europene de Justiție pentru încălcarea normelor statului de drept. Cine va plăti amenzile usturătoare? Nu domnul 
Dragnea, nu domnul Tăriceanu, și nici domnul Toader. Contribuabilii români vor plăti pentru nesăbuința liderilor politici.  

De altfel, cei de la guvernare sunt deosebit de generoși cu banii românilor. E suficient să vedem eforturile disperate pe 
care le face doamna Corina Crețu, care atrage aproape zilnic atenția că există bani europeni pentru proiectele de infrastructură 
din România. În loc să scrie proiectele necesare accesării acestor fonduri, guvernanții de la București preferă să lanseze apeluri 
la parteneriate public-private, mult mai lente și mai costisitoare pe termen lung!    

Din păcate, obsesiile PSD-ALDE dăunează grav României! 
 

Deputat 
Mihai Culeafă 

*** 
Declarație politică 

Stimaţi colegi, 
PNL a respins în mod categoric încă de la început inițiativa PSD-ALDE pentru modificarea legilor Justiției, întrucât 

era evident că acestea mențin mecanismul prin care se dorește punerea sub control politic a actului de Justiție.  
Acesta a fost și motivul pentru care, după adoptarea acestor legi, PNL a sesizat Curtea Constituțională a României, dar 

și Comisia de la Veneția, for consultativ al Consiliului Europei, dar extrem de relevant in materie de drept constitutional. 
Criticile aduse de Comisia de la Veneția prin rapoartele publicate acum două zile cu privire la modificările aduse 

legilor Justiţiei şi Codurilor Penale, vizează nu doar conţinutul acestora, ci şi modul lipsit de transparenţă şi graba cu care au 
fost făcute. În acest sens, rapoartele ar trebui să fie o palmă grea dată PSD-ALDE, dar și Guvernului care a susținut aceste 
modificări, care nu fac altceva decât să slăbească lupta împotriva corupției. 

Să nu uităm că și în raportul preliminar dat de Comisia de la Veneția în luna iulie a acestui an au fost făcute anumite 
recomandări pe care Guvernul trebuia să le transpună în legislație. Ce a facut Guvernul în schimb? A dat alte ordonanțe de 
urgență care nu respectau decât două dintre recomandările făcute de către Comisie și a băgat în schimb alte prevederi nocive, 
cum ar fi majorarea vechimii necesare  pentru procurorii care activează la nivelul DNA sau al DIICOT, de la 8 la 10 ani, dar și 
vechimea necesară pentru a ocupa funcții de conducere la nivelul Parchetului General, al DNA și DIICOT de la 10 la 15 ani, 
astfel că un număr semnificativ de procurori va trebui să se retragă de la aceste instituții deoarece nu îndeplinesc noile condiții 
prevăzute de lege pentru a funcționa în cadrul acestor parchete.   Bineînțeles că Guvernul nu a gândit mai departe și nu are 
soluții pentru continuarea funcționalității acestor parchete pe perioada în care schema de personal va fi grav afectată. 
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Mai mult, modificările consolidează autoritatea politică a ministrului justiției asupra procurorilor din România, 
deoarece acesta devine unicul actor extern sistemului judiciar care poate sesiza Inspecția Judiciară și poate declanșa acțiunea 
disciplinară împotriva procurorilor. În acest sens, PNL a acționat și va acționa în acord cu angajamentul său, la nivel 
parlamentar, pentru a opri acțiunile Guvernului și ale PSD-ALDE pentru afectarea independenței Justiției, angajându-se să 
ducă la capăt câteva demersuri extrem de importante, la care sperăm să se alăture toți colegii parlamentari.  

În primul rând vom susține fie printr-o inițiativă legislativă parlamentară, fie pe calea unei Ordonanțe de Urgență, 
suspendarea aplicării tuturor modificărilor aduse legilor Justiției. Totodată vom elabora un proiect de lege care să asigure 
transpunerea  în cele trei legi a recomandărilor Comisiei de la Veneția și de asemenea, să înlăture efectele ordonanțelor date 
ulterior, care este evident că aruncă în aer sistemul de justiție din România! 

În aceste condiții, solicităm celorlalte partide parlamentare să adopte o poziție similară astfel încât să oferim 
cetățenilor români garanția că există o voință politică reală pentru a readuce legile Justiției într-un cadru european care să 
permită respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, care să permită accesul liber la Justiție pentru fiecare cetățean, care 
să permită magistraților să-și deruleze activitatea fără presiune politică în condițiile unei independențe reale a Justiției și de 
asemenea, care să permită continuarea luptei anticorupție. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

În privința autostrăzii Moldova - Transilvania este vorba exclusiv despre ticăloșie 
 

Dezbaterile din ultima perioadă cu privire la Autostrada Moldova- Transilvania au o concluzie clară: din cauza 
ticăloșiei PSDragnea, acest proiect este blocat! Comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu, a spus clar că 
există bani pentru realizarea acestui proiect, doar că Guvernul nu îi accesează. Același lucru îl spunem noi, la Iași, de mai bine 
de 3 ani: autostrada A8 face parte din rețeaua TEN-T Core Network, adică rețeaua principală de transport trans-european! 
Această ticăloșie monumentală de a refuza pur și simplu banii de la UE pentru a oferi șansa la dezvoltare unei regiuni cu 4 
milioane locuitori  este o crimă cu premeditare, în condițiile în care numărul coridoarelor TEN-T se va reduce după 2020.  

Drept urmare, dacă nu reușim să începem construcția cu bani europeni a acestei autostrăzi până în 2020, vom pierde 
singura șansă de a face această investiție extrem de costisitoare cu fonduri europene. 

Totodată, decizia aberantă de a transfera segmentul de autostradă Iași – Târgu Neamț (100 km) de la Ministerul 
Transporturilor la Cominisa Național de prognoză condusă de condamnatul penal Darius Vâlcov consfințește ticăloșia 
PSDragnea. Realizarea acestui segment de autostradă în Parteneriat Public-Privat, renunțându-se la fondurile europene 
gratuite, nu are nicio justificarea logică, rațională, pragmatică. 

Există două explicații pentru această ticăloșie monumentală: ori PSDragnea intenționat vrea să țină în izolare și 
subdezvoltare întreaga Moldovă doar pentru ca populația de aici să fie săracă, ușor de controlat și manevrat la vot, ori nu vor 
să acceseze fonduri europene GRATIS pentru că sunt mult mai greu de fraudat și, pentru a putea lua șpăgi, vor să folosească 
instrumentul Partneneriatului Public-Privat. 

Toate cele 6 județe ale Moldovei contribuie la bugetul de stat cu mult mai mult decât primesc de la Guvernul central. 
Această centralizare comunistă ne ține captivi în sărăcie și izolare pentru că suntem la mâna unor iresponsabili care refuză cu 
obstinație să miște ceva în direcția realizării proiectului autostrăzii.  

Eforturile societății civile și susținerea aproape unanimă a clasei politice în privința acestui proiect nu contează pentru 
acești iresponsabili.  

Descentralizarea fiscală este obligatorie pentru că ceea ce face acum PSDragnea este jecmăneală la drumul mare: ia 
banii noștrii din taxele și impozitele plătite în Moldova și, în schimb, ne oferă dispreț și umilință. În schimbul taxelor și 
impozitelor pe care le încasează anual din Moldova, nu au nici măcar bunul-simț să aplice la Comisia Europeană pentru banii 
gratis ai UE în vederea realizării autostrăzii. 

Anul trecut PIB-ul Regiunii Nord-Est a fost de 75,4 miliarde de lei, având o pondere de aproape 10% din PIB-ul 
național. Moldova este cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, cu cel mai înalt grad de deprivare materială şi cu cel 
mai mic PIB/cap de locuitor din UE. Nu cred că este o coincidenţă că această stare de fapt se suprapune cu realitatea crudă că 
trăim în singura regiune a României unde nu a fost construit niciodată vreun kilometru de autostradă.În acest moment, PIB-ul 
pe cap de locuitor al Regiunii de Nord-Est este cu 40% mai mic decât media naţională. Contribuţia Regiunii de Nord-Est la 
Produsul Intern Brut Naţional este de 10,6%, în condiţiile în care este cea mai mare regiune de dezvoltare a României. Doar 
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3% din investiţiile străine directe sunt în zona noastră, deşi aici trăieşte 25% din populaţia ţării. Rata de emigraţie este cea mai 
mare în Regiunea de Nord-Est, la nivelul întregii Românii. 

Autostrada va aduce o creștere economică a zonei de 10-15 % și investiții de 6-8 miliarde de euro. 
 

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
Școala nu este o prioritate pentru guvernarea PSD 

 
România ocupă ultimele locuri la majoritatea indicatorilor urmăriți în Monitorul educației și formării, ediția 2018, 

publicată de Comisia Europeană. Rămâne una dintre puținele țări care nu au atins încă niciuna dintre principalele țintele pentru 
2020, iar alocările din PIB pentru educație, cu toate că sunt în creștere, continuă să fie cu mult sub media UE. Echitatea în 
educație, decalajul dintre mediul rural și urban și incluziunea romilor continuă să reprezinte provocări-cheie, care au 
consecințe la nivelul creșterii incluzive și a inegalităților în societate. Persistă și fenomenul de neasigurare a standardelor 
sanitare în școli și grădinițe, numărul celor ce nu au autorizație sanitară de funcționare sau au primit aviz negativ de la 
autoritățile sanitare fiind încă semnificativ, mai ales dacă luăm în considerare că multe dintre aceste unități au primit un aviz 
conform pe baza unei simple declarații pe propria răspundere, dată de directori:  

România a înregistrat următoarele evoluții, privind cele șase ținte stabilite pentru 2020 la nivel european: 
- a treia cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din UE (proporția tinerilor care au cel mult gimnaziu în 

segmentul de vârstă 18-24 ani, perioada analizată 2014-2017): 18,1% (neschimbat comparativ cu 2014), față de o medie UE de 
10,6%, apropiată de ținta de 10% pentru 2020; 

- pe ultimul loc în UE la ponderea absolvenților de studii superioare (segment de vârstă 30-34 ani, perioada 2014-
2017): 26,3% (+1,3% în perioada analizată), față de o medie europeană aproape de ținta de 40% pentru 2020; 

- educația și îngrijirea preșcolarilor (vârsta de 4 ani – începutul ciclului primar, perioada 2013-2016): 88,2% (+1,8%), 
comparativ cu o medie UE de 95,3%, peste ținta pentru 2020; 

- tineri de 15 ani cu un nivel scăzut de cunoștințe (perioada 2012-2015): citire 38,7% (+1,5%), la o medie UE 19,7%; 
matematică 39,9% (-0,9%), medie UE de 22,2%; științe 38,5% (+1,2%), comparativ cu o medie UE de 20,6%; ținta UE pentru 
2020 la acest capitol este de 15%; 

- rata de angajare a noilor absolvenți (20-34 ani, perioada 2014-2017): general 76% (+9,8%), la o medie europeană de 
80,2% (82% țintă 2020); studii superioare 87,4%, peste media UE de 84,9%; 

- cea mai slabă rată din UE privind participarea adulților la procesul de învățare (25-64 ani, perioada 2014-2017): 
1,1% (-0,4%), comparativ cu o medie UE de 10,9% (15% ținta pentru 2020); 

În fiecare an, jumătate dintr-o generație întreagă de elevi nu reușesc să obțină diploma de Bacalaureat. Cauzele sunt 
multiple, de la programa școlară și până la faptul că sunt forțați să meargă la un liceu și cu note de 2 și 3.  

PNL a cerut constant încurajarea învățământului dual-profesional, promovarea lui într-un mod creativ și atractiv. Și tot 
constant, PSD a refuzat să aloce bani pentru acest tip de învățământ. Ba mai mult, a distrus și bruma de speranță prin 
ordonanțe și amendamente în Parlament. O astfel de atitudine distruge nu doar sistemul educațional sau piața muncii, ci și 
echilibrul macro-economic al țării. România astăzi este nevoită să importe forță de muncă din cauza exodului de muncitori 
calificați și necalificați.  

Decalajele dintre România și Uniunea Europeană sunt din ce în ce mai mari, iar șansele de redresare sunt slabe atât 
timp cât bugetul alocat educației va fi în jurul cifrei de 3-4%, iar peste 90% din bugetul unei școli/universități se va duce 
exclusiv pe salarii. Performanța în acea instituție va fi spre zero sau chiar negativă. 

Școala românească nu-și va reveni fiindcă finanțarea educației și cercetării nu este constantă și nici predictibilă. Atâta 
vreme cât nu vom avea criterii clare de evaluare și ținte foarte bine definite atât pentru școli cât și pentru profesori ne va fi greu 
să avem rezultate, iar corelarea programelor școlare cu cerințele de pe piața muncii, dar și cu nevoile societății în ansamblu 
sunt soluții certe pe care Partidul Național Liberal le propune. 

 

Deputat 
Cristinel Romanescu 

*** 
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Parteneriatul public-privat, Fata Morgana guvernării PSD-ALDE 
 

În confruntarea cu realitatea, lipsa proiectelor de infrastructură cu bani europeni am putea considera că este din cauza 
incompetenței membrilor guvernului. Pe de altă parte, constatăm insistența coaliției PSD-ALDE de a propune românilor 
parteneriatul public-privat ca o soluție miraculoasă de a pune România pe făgașul dezvoltării. Aproape zilnic aflăm că statul 
turc, chinezii sau șeici din Orientul Mijlociu urmează să investească sume uriașe în spitalele și autostrăzile noastre. Mai mult, 
guvernarea pare să ignore total că suntem țară cu drepturi depline în Uniunea Europeană și se comportă de parcă am fi membri 
ai Uniunii Euro-Asiatice. 

În primul rând, experiența statului român în implementarea unor parteneriate public-private este aproape inexistentă, 
fără nici un succes notabil. Singurele exemple reușite sunt ale administrațiilor locale din Transilvania conduse de primari 
liberali. Însă, la nivel guvernamental, acolo unde nici măcar activitățile curente ale statului nu mai sunt gestionate așa cum se 
cuvine, s-au instalat confortabil delăsarea și nepriceperea. 

În al doilea rând, planurile privind construcțiile de autostrăzi din Masterplanul de Transport agreat cu Uniunea 
Europeană ne asigură coeziunea cu politicile și proiectele girate de Comisia Europeană. Iar, îndepărtarea guvernanților de 
țintele propuse, precum și refuzul banilor europeni înseamnă trădarea interesului național al românilor. 

De asemenea, șansele de implementare a oricăror investiții (cel puțin începerea lucrărilor) sunt nule în timpul acestei 
guvernări antinaționale. În afară de retorica găunoasă și minciunile perpetue, guvernările PSD-ALDE din ultimii doi ani nu au 
realizat nimic sustenabil pentru români. A deschide larg baierele bugetului de stat pentru a mitui electoratul, cu bani 
împrumutați la dobânzi usturătoare, înseamnă doar facturi ce vor fi plătite foarte scump de toți românii, acum și în viitor.  

Acestea sunt jocurile actualei puteri, care dorește să ne scoată de pe traiectoria occidentului, pentru a ne duce în jungla 
estului, iar efectele se vor traduce în perpetuarea sărăciei și lipsei de dezvoltare. 
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Uniunea Europeană este un proiect evolutiv care are nevoie să rămână unit 
Stimați colegi,  
Ieri, 23 octombrie 2018, Președintele Românei, domnul Klaus Werner Iohannis, a devenit primul înalt oficial al 

statului român care a susținut un discurs privind viitorul Europei în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, în cadrul 
unei serii de dezbateri cu președinți și prim-miniștri din țările membre ale Uniunii Europene. 

Discursul domnului Preşedinte a fost fără echivoc: pledarea cu fermitate pentru unitate, coeziune, solidaritate şi pentru 
o cale europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european. 

Mă raliez poziţiei domnului Preşedinte şi cred că identitatea europeană bazată pe principii, valori şi interese comune 
este soluţia optimă pentru depăşirea unor greutăţi pe care proiectul european le-a întâmpinat. Crizele care au lovit Uniunea 
Europeană, financiară şi economică, energetică, migraţiei, terorismului au „testat” rezilienţa alianţei.  

Realitatea istorică a demonstrat că acţiunile individuale nu au fost o soluţie pe termen mediu şi lung, ci unitatea în 
acţiune şi gândire a reprezentat instrumentul veritabil pentru depăşirea impedimentelor. Uniunea Europeană este în căutarea 
unei noi viziuni comune, flexibilă şi dinamică, care să reprezinte un capitol nou pentru noi toţi. În acest sens, cheia 
demersurilor tuturor statelor care fac parte din acest proiect trebuie să fie uniatatea. 

Pledez pentru o Uniune Europeană incluzivă în care statele, indiferent de mărimea, indicele demografic, puterea 
financiară să deschidă dialoguri echilibrate şi cumpătate care să genereze dezvoltare durabilă. Astfel spus, proiectul european 
cu mai multe viteze sau cercuri concentrice este exclus din perspectiva caracterului unitar şi indivizibil al lui. 

Nutresc convingerea că viziunea comună bazată de unitate va fi varianta cea mai bună pentru „sănătatea” Uniunii. Nu 
va fi deloc uşor, eforturile vor fi mari, iar pentru România, în contextul preluării preşedinţiei Consiliului Uniuniunii Europene 
începând cu 1 ianuarie 2019, presiunea va fi semnificativă. România va trebui, prin instituţiile şi persoanele implicate, să facă 
dovadă maturităţii sale politice la nivel naţional, european, internaţional. 

 Vă mulţumesc!          
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să își găsească finanțarea europeană 
 

Dragi colegi, 
Acum cinci ani îmi exprimam speranța ca Podul peste Dunăre de la Brăila se va construi în scurt timp. Atunci, în 

contextul unei viitoare și promițătoare colaborări cu statul român, investitori chinezi se arătau foarte interesați de participarea 
la construirea unui asemenea obiectiv strategic atât pentru România, cât și pentru această regiune a Europei. Atât brăilenii, cât 
și tulcenii sunt cei care ar fi beneficiat în mod direct și concret: nu mai erau obligați să treacă, cu bacul, Dunărea sau să 
ocolească pe la Podul de la Giurgeni. Dar, se vede treaba că promisiunile guvernanților de atunci încă nu s-au concretizat. Am 
rămas doar cu aprobarea de principiu a finanțărilor din partea română, precum și cu semnarea, în ianuarie 2018, a unui contract 
privind construcția Podului suspendat de la Brăila. Inexplicabil este că, nici până azi, nu a fost trimisă documentația la Comisia 
Europeană pentru a fi suportată finanțarea acestui obiectiv. Asta, în contextul în care doamna Corina Crețu, Comisarul 
european pentru politică regională, și-a exprimat indignarea că partea română întârzie să ceară Bruxelles-ului, prin documente 
bine motivate, finanțarea cu fonduri europene.  

Stimați colegi, 
Prin această declarație doresc să trag un semnal de alarmă pentru ca această oportunitate să nu se piardă. Factorii 

decidenți de azi ai statului român trebuie să lase la o parte orgoliile și să procedeze cu celeritate pentru clarificarea situației 
finanțării din fonduri europene a Podului peste Dunăre de la Brăila, un obiectiv extrem de important din punct de vedere al 
infrastructurii rutiere, care trebuie să facă de legătura între Muntenia, Moldova și Dobrogea, reprezentând, totodată, și un 
element de siguranță națională. 

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Vasile Varga 

*** 
 

Realizarea autostrăzii Pitești-Sibiu, unul dintre marile eșecuri ale guvernării PSD-ALDE 
  

Domnule preşedinte/ stimaţi colegi, 
Recent, un fost ministru al transporturilor, făcând o evaluare a stadiului realizării proiectului tronsonului Pitești-Sibiu 

din autostrada A1, care va lega Sudul României de Europa, a afirmat că acesta va fi terminat, în cel mai optimist caz, în anul 
2027. Inițial am fost tentat să cred că nu a estimat corect termenele și că, în ciuda incompetenței dovedite de Guvernele 
instalate și conduse din umbră de către Liviu Dragnea, nu va trebui să mai așteptăm încă aproape 10 ani până vom putea să 
circulăm pe cea mai așteptată autostradă din țară. Din păcate, după ce am pus cap la cap informațiile existente în spațiul public 
pe această temă, am ajuns la concluzia tristă că fostul ministru chiar are dreptate. Mai mult decât atât, autostrada respectivă se 
va putea finaliza în 2027 numai dacă Guvernul se va concentra de urgență pe acțiunea de accesare a fondurilor puse la 
dispoziția României de către Comisia Europeană pentru realizarea marilor investiții din infrastructura de transport, lăsând la o 
parte preocuparea obsesivă pentru masacrarea legilor justiției. Altfel, s-ar putea ca nici măcar în anul 2027 această autostradă 
să nu fie pusă în funcțiune. 

Ceea ce s-a făcut în cei 2 ani de ”strălucită” guvernare PSD-ALDE este greu de acceptat. Loturile 1 și 5 ale autostrăzii 
Pitești-Sibiu au fost scoase la licitație cu încălcarea flagrantă a legii, existând riscul de a nu se putea primi finanțarea 
nerambursabilă pentru realizarea lor. Pentru loturile 2, 3 și 4 trebuie refăcute toate studiile de fezabilitate, acordurile de mediu 
și celelalte documentații necesare, pentru că cele vechi încalcă exigențele impuse de Comisia Europeană. Eliberarea noilor 
acorduri de mediu nu se va putea finaliza decât cel mai devreme anul viitor. Acestor doi ani pierduți li se vor adăuga încă unul 
sau doi, necesari pentru elaborarea unor noi studii de fezabilitate, care implică alte licitații și alte termene de realizare. Ulterior, 
proiectul, care nu a fost încă întocmit, va fi transmis la Bruxelles pentru evaluare, activitate care ar putea să mai dureze un an. 
Vor urma apoi licitațiile pentru atribuirea lucrărilor de execuție, care pot dura 5-6 luni, și execuția propriu zisă, care se va 
întinde pe încă 36-48 de luni. Așadar, din cauza faptului că Guvernul PSD-ALDE a făcut praf acest proiect, procedurile vor fi 
luate de la capăt, iar românii vor trebui să mai aștepte încă 8-9 ani până când vor putea utiliza autostrada Pitești-Sibiu. 

De altfel, doamna Corina Crețu, Comisarul European pentru Dezvoltare Regională, a solicitat în mod repetat 
Guvernului să trimită cât mai repede proiecte mature la Bruxelles, care să îndeplinească condițiile necesare pentru finanțate. 
Din păcate, în ultimii doi ani, Guvernul nu a fost capabil să elaboreze niciun proiect finanțabil. Din cauza acestei incompetențe 
riscăm să pierdem miliarde de euro din sumele nerambursabile alocate României, bani gratuiți, care așteaptă să fie luați de la 
Bruxelles și utilizați pentru realizarea marilor lucrări de infrastructură. 
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Stimați colegi, 
De când am devenit deputat, m-am preocupat constant de urgentarea realizării proiectului autostrăzii Pitești-Sibiu. Ca 

argeșean, cunosc foarte bine câte prejudicii provoacă mediului economic din județul meu și din tot Sudul României absența 
acestei autostrăzi și cât de mari sunt costurile și timpul pierdut atunci când, zilnic, mii de autovehicule sunt nevoite să 
traverseze Carpații pe vechiul drum național, care este unul dintre cele mai periculoase din țară. M-am adresat în mod repetat, 
prin întrebări și interpelări, declarații politice și comunicate de presă, miniștrilor cu responsabilități în domeniu, solicitându-le 
să adopte măsuri urgente pentru demararea investiției. De fiecare dată am primit răspunsuri diplomatice, pline de asigurări și 
promisiuni frumoase. În realitate, nu s-a înfăptuit practic nimic în acești aproape doi ani. Toate promisiunile s-au dovedit a fi 
doar minciuni împachetate atrăgător. Nu a contat cine a fost ministru, minciunile au fost constant aceleași. Din această cauză, 
am decis să fac din finalizarea cât mai rapidă a autostrăzii Pitești-Sibiu un proiect prioritar pentru activitatea mea de deputat. 
Totodată, adresez un apel către ceilalți senatori și deputați argeșeni solicitându-le să treacă peste eventualele obligații de partid 
și să pună umărul la începerea de urgență a lucrărilor la acest obiectiv crucial de infrastructură rutieră, a cărui realizare 
reprezintă o datorie politică de onoare pentru toți parlamentarii români. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

 

Ministerul Culturii a pus un asasin economic la Compania Națională Coresi 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Compania Națională a Imprimeriilor Coresi este societate comercială cu capital integral de stat, având ca acționar unic 

Statul Român, reprezentat prin Ministerul Culturii. În octombrie 2013, CNI Coresi a intrat în insolvență, la solicitarea 
directorului interimar de atunci, Marius Bogdan Ilie, iar din iunie 2016 se află în stare de reorganizare judiciară. Dupa intrarea 
în insolvență, administrator judiciar al companiei a fost desemnată firma Victrix Capital SRL, și până în prezent s-au perindat 
trei administratori speciali, care au deținut și funcția de director general  interimar ai companiei. În data de 13 septembrie 2018, 
a fost numit administrator special al CNI Coresi, de către Adunarea Generală a Acționarilor, Pavel Avrămoiu, de profesie 
economist, care a fost propus în aceasta funcție de către Ministerul Culturii. În mod stupefiant, hotărârea AGA prin care Pavel 
Avrămoiu a fost numit administrator special al CNI Coresi este semnată, alături de reprezentantul administratorului judiciar 
Victrix Capital SRL și de preopinentul Avrămoiu, fapt care atrage nulitatea absolută a acesteia. Mai pe românește, Avrămoiu 
s-a autonumit administrator special. Acesta s-a lăudat ca ar avea susținere politică de la PSD și că ar fi un apropiat al actualui 
primar general al Capitalei, Gabriela Firea. 

Septuagenar, Avrămoiu i-a socat din primele zile pe angajații de la sediul din București, atât prin comportamentul său 
aflat la limita senilității, cât și prin intențiile declarate. Acesta le cere principalilor angajați să-i spună numele lor aproape în 
fiecare zi, nereușind să le rețină. Pe unii angajati i-a stupefiat, spunându-le să bată la ușă înainte de a intra în biroul său, 
întrucât are obiceiul să stea în chiloți. Săptămâna trecută, Avrămoiu a emis o decizie prin care a blocat efectiv activitatea 
companiei întrucât a stabilit că toate documentele primite de la terți și toate documentele întocmite în cadrul companiei și 
transmise către terți, inclusiv de la cele trei sucursale regionale, se vor derula prin secretariatul CNI Coresi după ce a luat 
cunoștință de acestea, în calitate de administrator special și director general.  O birocrație inutilă și paguboasă având în vedere 
că documentele stau pe masa sa cu zilele pentru rezoluționare sau semnare, chiar și peste o săptămână, afectând funcționarea 
operativă a companiei. De exemplu, un contract care avea ca obiect tipărirea unor formulare pentru referendumul desfășurat în 
zilele de 6-7 octombrie 2018 nu a fost semnat nici până în prezent. Noul administrator special și-a devoalat intențiile încă din 
primele zile, exprimându-se că vrea să vândă tot, începând cu clădirea Casa Presei, în care au închiriat spații numeroase ziare 
și televiziuni și să lichideze total și definitiv CNI Coresi. Avrămoiu trebuie luat în serios având în vederea antecedentele sale 
din ultimii 10-15 ani, în care s-a remarcat drept un asasin economic al unor mari companii și un intermediar al unor afaceri 
dubioase. În această perioadă, Avrămoiu a deținut funcțiile de director general în AVAS (fostul FPS), consilier personal al 
fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, și administrator special și director general interimar la SC World Trade 
Center S.A Bucuresti.  Sugestiv este ca din toate aceste funcții a plecat cu cântec și s-a ales cu dosare la DNA sau la DIICOT. 
În pofida scandalurilor economico-financiare în care a fost implicat, Pavel Avrămoiu a fost angajat consilier personal de către 
fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. L-a consiliat atât de încât Oprescu a ajuns inculpat al DNA, care a obținut 
arestarea sa și l-a trimis în judecată pentru mai multe fapte de corupție. În ciuda relelor pe care le-a făcut peste tot pe unde a 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2018  
Săptămâna 22 – 26 octombrie 2018  

 

 

26 
 

fost, Pavel Avrămoiu a primit o altă însărcinare, fiind desemnat administrator special și director general interimar la CNI 
Coresi, care deține construcții și terenuri foarte vânate în zona centrală a municipiilor București, Cluj-Napoca și Oradea. Cum 
l-a gasit actualul ministru al Culturii tocmai pe acest asasin economic si profitor transpartinic? 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 

Deprofesionalizarea și politizarea instituțiilor – cauza subdezvoltării României. 
 

Domnule președinte/ stimaţi colegi, 
Am atras constant atenția asupra faptului că cel mai mare rău care s-a făcut instituțiilor din România a fost acela de a 

înlătura oamenii competenți, profesioniști și buni specialiști, pentru a fi înlocuiți de rude, prieteni sau membri de partid, pe 
care nu i-ar fi angajat nimeni pe piața liberă. Politizarea și deprofesionalizarea instituțiilor ne-a adus și continuă să ne aducă 
numai eșecuri pe linie și pierderi de oportunități. Nu avem autostrăzi și căutăm vinovați și cauze. Ar trebui să ne uităm, însă, 
care era structura de personal a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii în urmă cu 7-8 ani, atunci când s-a 
construit Autostrada A1 Cernavodă-Constanța, Autostrada A3 București-Ploiești și s-au demarat tronsoanele de la Sibiu la 
Nădlac. Ar trebui să ne uităm cum au dispărut, în ultimii 6 ani specialiștii de la autostrăzi și au fost înlocuiți de oameni fără 
niciun fel de pregătire: foști șoferi ai unor demnitari, poliști, preoți și sociologi. Am solicitat în urmă cu aproape 5 luni 
explicații de la ministrul transporturilor și președintele CNAIR în legătură cu structura de personal a companiei și cu faptul că 
CNAIR are nu mai puțin de 28 de directori, 1 director general și 2 consilieri cu rang de director. Nu vă faceți iluzii! Nici 
domnul Lucian Șova și nici domnul  Narcis Neaga nu s-au riscat să îmi răspundă, pentru că ar fi recunoscut că în compania de 
autostrăzi, din mii de angajați, inginerii specialiști în drumuri și poduri îi numeri pe degetele de la o mână. Așadar, oricâte 
petiții sau încercări vom face noi în Moldova pentru a convinge Guvernul să demareze lucrările la Autostrada Unirii sau la 
Autostrada Moldovei, ar trebui să știm încă de pe acum rezultatul, căci instituția responsabilă cu aceste lucrări de infrastructură 
nu mai are deloc specialiști, pentru că locul lor a fost ocupat, de tot felul de neaveniți, care nu au nicio experiență în domeniul 
infrastructurii. Uitați-vă la Autostrada Sibiu-Pitești! Bate pasul pe loc de peste 6  ani, exclusiv din cauza incompetenței celor 
din CNAIR și nici în următorii 2-3 ani nu vor începe lucrările! 

Tot din cauza politizării excesive a instituțiilor, România riscă să piardă miliarde de euro din fondurile europene 
gratuite. Degeaba strigă doamna Corina Crețu, cu toată bunăvoința, că are bani pentru România și nu are ce face cu ei, 
deoarece Guvernul României nu trimite deloc proiecte. Doamna Crețu  ar trebui să știe că așa cum arată Guvernul, plin de 
incompetenți, la fel s-a ajuns și la nivelurile inferioare, unde specialiștilor li s-a făcut vânt, iar în locul lor au venit oameni 
foarte slab pregătiți, care iau leafa de pomană. Cine, oare, să facă proiectele care să fie trimise la Bruxelles?  

Incompetența adusă de politizarea instituțiilor este extrem de nocivă, însă, și mai nocivă este politizarea care s-a făcut 
pentru a bloca instituții ale statului! De ani de zile avertizez asupra paraliziei care s-a instalat asupra Avocatului Poporului, 
odată ce Victor Ciorbea a fost numit în funcție și i s-au dat nu știu câte privilegii. Așadar, politizarea Avocatului Poporului ne-
a adus în situația absurdă în care ordonanțe neconstituționale produc efecte în societate, pentru că Victor Ciorbea refuză să le 
sesizeze Curții Constituționale. În aceeași direcție a politizării intră și alte instituții, care s-au tot îndepărtat de rolul și scopul 
lor constituțional: Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de conturi, Autoritatea de supraveghere financiară, TVR, Radio 
România, CNA, CNCD și lista este foarte lungă.  

Stimați colegi. Vă solicit să vă gândiți cum ar funcționa România dacă în toate instituțiile ar exista numai oameni bine 
pregătiți, profesioniști, care să nu fie tributari vreunui naș politic sau cuscru din partidul care l-a numit. Vă garantez că țara 
noastră ar fi cu totul alta, din toate punctele de vedere. Am avea și autostrăzi și căi ferate, am fi adus deja mai bine de jumătate 
din fondurile europene nerambursabile în România și nu am fi avut în vigoare legi și ordonanțe neconstituționale. Mi-aș dori 
ca cei care guvernează astăzi România să se gândească la modul în care vor fi judecați de oameni și de istorie pentru faptele lor, 
pentru ce au realizat cât s-au aflat la guvernare. PSD și ALDE dețin aproape toată puterea în România, iar, cu toate acestea, 
constatăm că după această guvernare nu va mai fi, nu a lăsat nimic construit pentru generațiile viitoare. 

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Tudorele, fă ceva! Și a făcut. A desființat DNA 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Ordonanța de urgență adoptată săptămâna trecută, lunea, la prima oră, când miniștrii nici nu se treziseră bine din somn, 

a întors sistemul judiciar din România cu mai bine de 20 ani în urmă, într-o epoca de tristă amintire. Printr-un singur articol, 
extrem de tehnic, Guvernul Dragnea-Dăncilă a modificat vechimea necesară pe care trebuie să o aibă procurorii care lucrează 
la DNA și DIICOT. Astfel, printr-o singură semnătură, Tudorel Toader a decis ca sute de procurori care investighează mii de 
dosare de furt, corupție, spălări de bani, crimă organizată și terorism să fie aruncați la parchete inferioare, iar dosarele să 
rămână la sertar, până când se va ieși din termene, iar legea nu le va mai putea sancționa. Miza ordonanței am știut-o cu toții. 
Dragnea i-a impus ministrului justiției să-l scape cât mai repede de pușcărie, fie printr-o amnistie, fie prin grațierea 
condamnării. Tudorel a găsit, însă, o soluție miraculoasă, ca să-și arate umilința totală față de Liviu Dragnea. Astfel, dosarele 
șefului PSD, aflate în cercetare sau pe rolul instanțelor trebuie să rămână neapărat fără procurorii de caz, pentru ca ulterior 
acestea să se încurce în chichițele legale, până când faptele se vor prescrie. 

Stimați colegi. Dragnea, Toader, Dăncilă și Ciorbea au premeditat desființarea parșivă, dintr-o singură lovitură, a DNA 
și a DIICOT. Nu le-au desființat de tot, dar le-au castrat, lăsându-le fără procurori. Dragnea, în stilul lui caracteristic, a ținut 
ședințele de guvern informale în biroul lui de la Parlament, unde i-a chemat pe rând, la raport pe toți miniștri responsabili, 
chiar și pe prim-ministru.  

Tudorel Toader a avut ordonanța în buzunar, scrisă de mai mult timp, dar a așteptat momentul prielnic pentru a 
strecura articolele ucigașe, ca mai apoi să spună că în fapt el nu a făcut decât să respecte recomandările Comisiei de la Veneția. 
Între timp, Toader nu a făcut decât să ducă presa cu vorba și să mintă senin că la Ministerul Justiției nu se lucrează la niciun 
act normativ, care să-l scape pe Dragnea sau Vâlcov de dosarele penale.  

Viorica Dăncilă, de frică să nu să dea ochii cu presa și cu românii, și-a luat biletul de avion cu o săptămână înainte și a 
fugit din țară la câteva ore după ce a semnat ordonanța. Nu a fugit în Europa, căci niciun oficial european nu vrea să se 
întâlnească cu ea, ci s-a dus în Turcia, la alt conducător cu mustață, dar și în unele țări arabe, pentru a se inspira din modele 
veritabile de ”democrație” funcțională. Victor Ciorbea, Avocatul PSD, nu al poporului, plătit din banii noștri cu peste 50.000 
de lei pe lună, salariu și pensie, a fugit și el din România, tocmai în momentul în care o țară întreagă aștepta, cu sufletul la 
gură, ca acesta să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la ordonanța toxică din justiție. Nu numai că a zbugit-o pe neștiute 
din România, dar a impus ca nimeni din instituția pe care o conduce să nu cumva să îndrăznească să spună că ordonanța lui 
Toader este neconstituțională.   

 Stimați colegi. În ultimii douăzeci de ani, justiția din România s-a aflat sub presiunea și acțiunile a doi ”profesori”. 
Primul a fost domn’ profesor Dan Voiculescu, care, ani de zile a susținut că ”nu va avea toată puterea, până nu va avea și 
justiția”. Lui Voiculescu nu i-a ieșit. De doi ani de zile, însă, justiția este hăituită de un alt profesor, domn’ profesor Toader, 
care, spre deosebire de Voiculescu, este și mai nociv și mai priceput la mutilarea sistemului judiciar din România. Oamenii 
trebuie să știe că ordonanța Toader-Dăncilă-Dragnea compromite nu numai lupta împotriva corupției, ci distruge și șansa 
noastră ca națiune de a scăpa de hoți, de corupți, ca să putem construi o țară modernă pentru copiii noștri. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Toader a pulverizat 20 ani de luptă anti-corupție! 
 

Domnule preşedinte/ stimaţi colegi, 
Știm cu toții de ce nu avem autostrăzi, de ce școlile sunt degradate, iar spitalele sunt murdare. Știm cu toții de ce peste 

4,5 milioane de români au fugit din România, către alte state din Uniunea Europeană. Știm cu toții de ce pensionarii români 
sunt cei mai săraci vârstnici din Europa, iar angajații români sunt cei mai expuși riscului de sărăcie. Știm. Pentru că, de peste 
28 de ani, în România se fură! Pentru că, de 28 de ani, banii publici în loc să ajungă în infrastructură, în școli, spitale, pensii și 
salarii, ajung mereu în buzunarele corupților, în vilele lor din străinătate și în conturile bine ascunse de lege. 

În anul 2002, chiar pe vremea de tristă amintire a lui Adrian Năstase, România a fost constrânsă de Uniunea 
Europeană să construiască o instituție, un parchet specializat, care să bage frica în oasele corupților. Denumit inițial Parchetul 
Anticorupție, iar apoi Direcția Națională Anticorupție, această secție specială a început să ducă România către normalitate și 
chiar către un exemplu de bune practici la nivel european, de care marea corupție chiar avea de ce să se teamă. Nici Năstase, 
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nici Băsescu, nici Ponta nu au îndrăznit să pună în vreun fel în discuție existența acestei direcții, deși poate că și-ar fi dorit și ei 
să își scape apropiații de problemele cu legea penală.  

În anul 2018, cu numai două luni înainte de a prelua președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene, Tudorel 
Toader, sluga și apărătorul infractorilor de pretutindeni, a dat lovitura de grație atât Direcției Naționale Anticorupție, cât și 
Direcției de Investigare a Infracțiunilro de Criminalitate Organizată și Terorism, promovând o ordonanță de urgență criminală, 
prin care a golit cele două parchete de procurori! Unii spun zeci, alții spun că sute de procurori nu mai pot lucra la DNA și 
DIICOT pentru că așa au decis Dragnea și Tudorel. 

Stimați colegi. Nu cred că s-ar aștepta cineva ca justiția să fie lăsată să funcționeze liber, atâta vreme cât condamnații 
penal conduc Guvernul, conduc Parlamentul și alte instituții ale statului român. Când lupul este stăpânul oilor, este bine să nu 
mai numeri turma, căci sigur înhață câte o patrupedă în fiecare zi. Când o țară este condusă de un grup infracțional foarte bine 
organizat, țara nu mai are nicio șansă să se dezvolte, iar tinerii nu mai au niciun argument să rămână în țară. Dragnea a reușit 
să extindă modelul de sărăcie din Teleorman la nivelul întregii țări, iar faptul că procurorii îi cer socoteală pentru furturile din 
ultimii douăzeci de ani îl scoate din sărite. 

Dăncilă, care nu este numai neconflictuală, ci și profund nocivă pentru România, trebuie să plece imediat. Toader, cel 
care a făcut de râs calitatea de profesor de drept, calitatea de fost judecător al Curții Constituționale și ideea de ministru 
independent, trebuie trimis acasă, dar nu cu o pensie de zeci de mii de lei lunar, ci cu o pensie medie de puțin peste 1000 de lei, 
căci nici măcar atât nu merită pentru cât de mult rău a făcut. Toți condamnații care au populat instituțiile publice din România, 
sub conducerea lui Dragnea, trebuie să plece, iar în locul lor să fie desemnați oameni onești și competenți, căci e plină 
România de oameni de toată isprava. PSD-ul trebuie să plătească electoral, cel puțin în următorii zece ani, pentru distrugerea 
justiției din țară, pentru șubrezirea economiei, pentru îndatorarea uriașă a românilor și pentru sărăcirea populației! 

 Vă mulţumesc,     
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

Nu ne ucideți viitorul! 
Stimați colegi, 
România este în topul țărilor europene în ceea ce privește mortalitatea infantilă. De ani buni țara noastră se află pe 

primul loc în clasament, cauza principală fiind prematuritatea. Un copil născut prematur are nevoie de îngrijire specială, însă 
echipamentele medicale din maternități sunt insuficiente, iar acolo unde există un minim de dotări acest lucru se datorează în 
mod special organizațiilor umanitare și donatorilor. Faptul că mor zeci de mii de copiii în România pentru că maternitățile nu 
au aparatura medicală necesară pare că nu reprezintă o problemă pentru guvernanți. Ministerul Sănătății pare depășit complet 
de situație atunci când vorbim despre moartea infantilă și scăderea natalității. Conform unei analize efectuate de organizațiile 
umanitare implicate în salvarea copiilor, în România 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru 
nou-născuţi prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile 
de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii. 

Ministrul Sănătății anunța, în luna iunie, lansarea procedurii de achiziție a 1000 de incubatoare pentru maternitățile din 
toată țara. Suntem la mijlocul lunii octombrie și nu s-a întâmplat nimic. Nu putem să dăm vina pe birocrație tot timpul, mai 
ales în acest caz, pentru că problemele din maternitățile din România sunt cunoscute de ani buni, dar nu sunt o prioritate și 
pentru Ministerul Sănătății. În programul de guvernare, PSD promitea opt spitale regionale, unul republican și ambulanțe în 
fiecare comună. Spitalele sunt tot pe hârtie și în doi ani de guvernare nu au găsit bani nici pentru dotarea a câteva sute de 
maternități cu incubatoare, în condițiile în care un incubator costă în jur de 10.000 de euro. 

Din păcate, viața copiilor noștri depinde de donații, în timp ce statul are altă treabă: să cheltuiască peste 40 de milioane 
de euro pe un referendum inutil, să modifice legi ale justiției cu dedicație pentru o parte a clasei politice și să interzică dreptul 
cetățenilor la proteste pașnice, spontane. Este lăudabil faptul că se fac donații și că mediul privat și ONG-urile reușesc să se 
implice în campanii de strângere de fonduri pentru dotarea maternităților cu incubatoare sau chiar construcția de spitale, dar 
când salvarea copiilor noștri se bazează doar pe mărinimia oamenilor înseamnă că statul și guvernul au eșuat lamentabil iar 
garantarea dreptului la viață al cetățenilor, al copiilor sunt doar cuvinte scrise pe o foaie uitată într-un birou. 

Câți copii trebuie să mai moară în România ca să vă trezim la realitate, stimați guvernanți?  
Vă mulțumesc.         Deputat 

Mara Calista 
*** 
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 Întrebări 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Modificările propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri pentru ediția 2018 
a programului Start-Up Nation 

 

Modificările propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri pentru ediția 2018 a programului Start-Up Nation au 
stârnit revoltă în sectorul IT. IT-istul, Robert Ioan se plânge că în noua variantă propusă pentru Start-Up Nation 2018, 
antreprenorii din sectorul producției de software nu mai primesc punctajul maxim pentru domeniu, ca în 2017, fiind acum în 
urma producției și a serviciilor. „Cea mai mare problemă pentru  mine a fost că s-a eliminat Codul CAEN 6201 - Producție IT 
si mi-am dat seama că nu mai are rost să mai aplic pentru acest program deoarece nu voi avea nicio șansă după noile reguli” a 
afirmat Robert Ioan. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care este motivul pentru care a fost eliminat Codul CAEN 6201 - Producție IT? 
2. Ce strategie va adopta Ministerul pentru a susține mediul de afaceri din sectorul IT? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Modificările propuse pentru ediția 2018 a programului Start-Up Nation 
 

Consultantul pentru finanțări, Andreea Szabo, afirmă că propunerea pentru programul Start-Up Nation 2018 are o serie 
întreagă de probleme: „marile centre universitare, precum București, Brașov, Cluj, Timișoara nu vor mai avea acces la 
finanțare, deci tinerii studenți și absolvenți nu vor mai avea posibilitatea de a beneficia de finanțare, aceste zone fiind grav 
depunctate. Programul Start-up Nation ar trebui să le ofere o oportunitate de dezvoltare chiar și zonelor sau localităților care nu 
au acces la alte surse de finanțare pentru firme debutante, precum București-Ilfov”; „criteriul densității IMM-urilor va avea cel 
mai semnificativ impact asupra Programului întrucât va încuraja înființarea de afaceri în zone în care nu există cerere pentru 
asemenea produse/servicii, aducând zero plus valoare pentru economia națională. Nu are sens, spre exemplu, să discutăm de 
înființarea unor afaceri în zonele în care piața nu are suficientă putere de cumpărare sau unde nu există forță de muncă 
calificată. Asta deoarece factorii locali duc la existența unui număr redus de IMM-uri în respectiva zonă și acești factori nu se 
vor schimba odată cu deschiderea unei noi afaceri finanțată prin Start-up Nation.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Nu considerați oportun ca tocmai regiunile excluse de fondurile europene, Bucuresti-Ilfov sau regiunea Vest, ar  

trebui susținute de Programul Start-Up Nation și nu excluse? 
2. Cum justificați înființarea de afaceri în zone în care nu există cerere pentru asemenea produse/servicii și care ar fi  

rata de succes?  
Solicit răspunsul în scris.                                        Deputat  
Cu deosebită stimă,                                            Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Educația în anul Centenarului 
 

Conform mesajului transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei a dl. Simion Hancescu, președintele Federației 
Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI): „În anul 2018, statul modern a căpătat alte valenţe, iar educaţia nu doar că nu mai 
reprezintă o prioritate naţională, ci este «atacată» prin seria măsurilor distructive. O simplă radiografie a sistemului de 
învăţământ ne arată că «şcoala românească» a rămas doar un simbol. Investiţii scăzute, salarii complet nemotivante pentru 
cadrele didactice, ceea ce face ca România să fie singura ţară din Uniunea Europeană unde există cadre didactice fără studii de 
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specialitate, unităţi de învăţământ din care lipsesc internetul, calculatoarele sau metodele moderne de predare, elevi direcţionaţi 
greşit de programe şcolare învechite şi neadaptate cerinţelor de pe piaţa muncii, clase suprapopulate în care accentul este pus 
pe cantitatea şi nu pe calitatea actului educaţional, o subfinanţare cronică menţinută an de an”. Iar cea mai recentă măsură a 
unui ministru al Educaţiei a fost reducerea a peste 4.600 de posturi din unităţile de învăţământ, în condiţiile în care sistemul are 
un deficit foarte mare de personal didactic auxiliar şi nedidactic. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în 
răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt motivele pentru reducerea a peste 4.600 de posturi din unitățile de învățămâmt? 
2. Care este strategia pe termen mediu și lung a Ministerului de a ridica sistemul educațional la nivelul Uniunii  

Europene? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Educația sexuală în școli 
 

Consiliul Tineretului din România, prin președintele său Mihai Dragoș, propune "reluarea dezbaterilor cu toți actorii 
interesați în vederea introducerii generalizate a educației sexuale și contraceptive în școli, dar și pentru adoptarea strategiei 
naționale pentru educație parentală. Aceste acte normative trebuie finalizate și adoptate doar în urma analizării bunelor practici 
internaționale și a implicării structurilor interesate. Negarea problemelor și respingerea discuțiilor referitoare la sexualitate nu 
face decât să încurajeze epidemiile de boli cu transmitere sexuală, să întrețină numărul extrem de mare de adolescente care 
rămân însărcinate în fiecare an și să expună tinerele și tinerii unor traume emoționale și fizice care ar putea, în mod normal, să 
fie evitate”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați opotună reluarea dezbaterilor în vederea introducerii generalizate a educației sexuale în școli? 
2. Au fost făcute analize de bune practici internaționale în vederea introducerii educației sexuale în școli? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 

 
Opt colegii din Timișoara devin licee 

 
Ministerul Educației Naționale a revocat titlul de Colegiu Național sau Colegiu mai multor unități de învățământ 

preuniversitar de stat din Timișoara. Este vorba de opt colegii care devin licee începând din anul școlar 2018-2019. 
Schimbarea denumirilor se face în urma unor ordine emise de Ministerul Educației Nționale, pentru fiecare unitate de 

învățământ în parte. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt motivele pentru revocarea titlului de Colegiu Național sau Colegiu celor opt unități de învățământ 

preunivesitar? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2018  
Săptămâna 22 – 26 octombrie 2018  

 

 

31 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Studiu Banca Mondială 
 

În noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Băncii Mondiale, România s-a clasat pe locul 67,  în urma 
unor țări cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), Albania (56) și Georgia (61). Scorul României, 
la 0,6, ceea ce înseamnă că nou-născuții din România vor avea o productivitate de doar 60% când vor crește față de cât ar 
putea avea dacă ar beneficia de servicii de educație și sănătate de o calitate adecvată. Situația este și mai alarmantă, deoarece 
între 2012 și 2017, valoarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum explicați faptul că din 2012 până în 2017, valuarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60? 
2. Ce politici va adopta Ministerul Educației Naționale pentru a crește valoarea HCI pentru România? 
Solicit răspunsul în scris.                                          
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat                                             

Pavel Popescu 
*** 

 

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

Violența împotriva femeilor 
 
În data de 20 octombrie, atât la Timișoara cât și la București vor fi organizate evenimente dedicate femeilor supuse 

violențelor de orice fel. La București va avea loc, din Piața Universității spre Piața Victoriei, marșul "Împreună pentru 
siguranța femeilor", organizat de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Iar la Timișoara, 
Asociația SPICC pune la cale o întâlnire în fața Muzeului de Artă „în semn de susținere pentru Marșul Împreună pentru 
Siguranța Femeilor din București”. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Intenționați să alocați fonduri pentru programe de prevenție, conștientizare și educație? 
2. Intenționați să alocați fonduri pentru a exista cel puțin un adăpost special pentru femeile victime ale violenței  

împotriva femeilor în fiecare județ? 
Solicit răspunsul în scris.                                         Deputat  
Cu deosebită stimă,                                            Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994  
și lăsată în paragină, în Timișoara 

 

La întrebarea „Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994 și lăsată în paragină, în Timișoara.”,  
înregistrată cu nr. 4984A, în data de 04-09-2018, cu termen 26-09-2018, Ministerul Sănătății nu a trimis un răspuns. Din acest 
motiv revin asupra problemei. Conform răspunsului Ministerului, înregistrat cu nr 6213, în data de 25-06-2018, la întrebarea 
înregistrată cu nr. 1638B, în data de 30-05-2018, „Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș va relua procedura de licitație 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare numai după parcurgerea fiecărei etape de elaborare și conținut-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din foncuri publice”. 

Având în vedere cele menționate, vă rog să prezentați public: 
1. Când va fi reluată procedura de licitație?  
2. Ce termene s-au stabilit pentru parcurgerea fiecărei etape de elaborare al documentațiilor? 
Solicit răspuns în scris și oral. 

Deputat 
Pavel Popescu 

*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Studiu Banca Mondială 
 

În noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Băncii Mondiale, România s-a clasat pe locul 67,  în urma 
unor țări cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), Albania (56) și Georgia (61). Scorul României, 
la 0,6, ceea ce înseamnă că nou-născuții din România vor avea o productivitate de doar 60% când vor crește față de cât ar 
putea avea dacă ar beneficia de servicii de educație și sănătate de o calitate adecvată. Situația este și mai alarmantă, deoarece 
între 2012 și 2017, valoarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum explicați faptul că din 2012 până în 2017, valuarea HCI pentru România a scăzut de la 0,63 la 0,60? 
2. Ce politici va adopta Ministerul Sănătății pentru a crește valoarea HCI pentru România? 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Autostrada Lugoj-Deva, loturile 3-4 
 

În luna august a acestui an, dl. Ministru Şova declara: "Sper ca până la sfârşitul anului 2018 acest segment să poată fi 
deschis traficului”.   Tot în luna august, Directorul General CNAIR, Narcis Neaga dădea asigurări că loturile 3 şi 4 din 
autostrada Lugoj-Deva vor fi gata anul acesta. Însă, asociația Pro Infrastructura a făcut fotografii, în luna octombrie 2018, cu 
ajutorul unei drone și au descoperit că nici în acest an nu se va putea circula pe tronsonul de 22,14 km între Şoimuş şi Ilia, 
parte din lotul 4 al Autostrăzii A1 Lugoj-Deva. Stadiul lucrărilor fiind foarte în urmă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când vor fi finalizate lucrările la autostrada Lugoj-Deva? 
2. Când se va deschide traficul pe acest segment, termen real? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Întâlnire cu producătorii de film din Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie 
 

În data de 19.10.2018 a fost realizată o întâlnire între producătorii de film din cele 2 state și ministrul Culturii și 
Identității Naționale cu tema realizării de noi proiecte cinematografice filmate în țară. 

În urma comunicatului de presă au fost declarate următoarele "Oaspeţii au prezentat ministrului George Ivaşcu 
proiectele în desfăşurare şi au subliniat o serie de beneficii economico-culturale ce vor surveni în industria cinematografică 
românească, cu precădere crearea de noi locuri de muncă, atât pentru cei din industria de profil, cât şi pentru cei din domeniile 
conexe, România putând beneficia, astfel, de expunere internaţională la nivel înalt, în domeniul cinematografiei". 

Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră: 
1. S-a ajuns la un conses cu privire la desfășurarea viitoarelor proiecte în țară? Dacă da, care sunt acestea? 
2. Aveți în vedere realizarea unei campanii de promovare a acestor proiecte, pentru a atrage cât mai mult atenția  

publicului dar și a celor interesați să lucreze în domeniu? 
3. Care sunt zonele din România ce au stimulat interesul producătorilor de film? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Tranziția la radioul digital 
 

Ministerul Comunicațiilor propune încetarea oricărei transmisii radio în format analogic în România în perioada 2025-
2027. Așadar, accesul la informație al populației ar putea fi grav afectat în condițiile în care sistemele digitale pot coexista cu 
cele analogice. Această decizie ar afecta și posturile private de radio, în lipsa unei obligații oficiale la nivel internațional de 
încetare a emisiei analogice radio. Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a evita micșorarea accesului la informație a populației în contextul tranziției la  
transmisia digitală? 

2. A fost realizată o analiză atentă a factorilor implicați în încetarea completă a transmisiilor de radiodifuziune în  
format analogic? 

3. Care este situația oficială a posturilor private de radio în acest context? 
4. S-a trecut deja la elaborarea unui ghid? 
Solicit răspunsul în scris.                                         Deputat  
Cu deosebită stimă,                                             Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Depozite de gunoi ilegale 
 
România a fost condamnată în data de 18.10.2018 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea 

directivei privind depozitele de deșeuri, conform căreia autoritățile trebuiau să închidă 68 de gropi de gunoi neconforme până 
la data de 16 iulie 2009. În urma unor afirmații de presă, au fost declarate următoarele: „Începând cu anul 2015, din cele 109 
depozite de deșeuri neconforme, la acea dată (pe care era sistată totuși activitatea de depozitare, dar, datorită faptului că nu 
erau închise conform legislației europene, puteau reprezenta o amenințare pentru mediu), s-a reușit să se închidă 41 de 
depozite, astfel încât, în momentul sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană, mai existau încă 
68 de depozite pentru care măsurile de remediere și închidere nu erau finalizate.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a grăbi închiderea celor 68 de gropi de gunoi? 
2. În ce stadiu se află închiderea unor gropi care au început deja acest proces? 
Solicit răspunsul în scris. 

Deputat 
Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Schimburi comerciale între România și Turcia 
 

În urma întâlnirii de la Ankara cu ministrul adjunct al Comerțului din Turcia Gonca Yilmaz Batur şi cu liderii Uniunii 
camerelor de comerț, industrie și burselor ați declarat următoarele: ”S-a dat semnalul politic pentru cooperarea pe piețe terțe și 
pentru încurajarea investițiilor turcești în România. Turcia este principala piață de export a României din spațiul 
extracomunitar, iar oportunitățile sunt imense. S-a stabilit ca țintă depășirea pragului de 10 miliarde de dolari la capitolul 
valorii schimburilor comerciale.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt modalitățile prin care aveți în vedere încurajarea investițiilor turcești în România? 
2. Ce mijloace aveți în vedere pentru a depăși pragul de 10 miliarde de dolari? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Noi cazuri de rujeolă 
 

Un număr de 13 noi cazuri de rujeolă au fost confirmate în şapte judeţe şi municipiul Bucureşti în perioada 15 - 19 
octombrie, potrivit datelor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul 
Institutului Naţional de Sănătate Publică. În ultima săptămână, cele 13 cazuri nou confirmate au fost înregistrate în: Dolj - 3, 
Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu - cu câte două cazuri, Argeş, Buzău, Sălaj şi Teleorman - câte un caz. Cele mai multe cazuri s-au 
înregistrat de la începutul epidemiei la copiii nevaccinaţi  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a opri răspândirea epidemiei de rujeola? 
2. Ce măsuri aveți în vedere pentru a promova utilizarea vaccinului? 
3. Câte cazuri s-au înregistrat în total în 2018? Câte vaccinuri au fost distribuite și utilizate în 2018? 
Solicit răspuns în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Numărul accidentelor pe trecerile la nivel cu calea ferată 
Stimată doamnă ministru, 
Conform unei analize efectuate în perioada 2011 - 2016, pe reţeaua de drumuri naţionale, pe sectoarele cu treceri la 

nivel cu calea ferată, au fost înregistrate 211 accidente rutiere, cu 365 vehicule implicate, care s-au soldat cu 26 persoane 
decedate, 90 de persoane rănite grav şi 283 de persoane rănite uşor. Nu întâmplător, în primăvara acestui an, Ministerul 
Transporturilor a elaborat o Notă de Fundamentare privind necesitatea adoptării unor “Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei 
traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată”, care vor fi implementate de către administratorul drumului - 
CNAIR în vederea creşterea gradului de siguranţă rutieră şi îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe drumurile naţionale. 

Cu toate acestea, marea majoritate a sectoarelor cu treceri la nivel cu calea ferată se află amplasate pe dumurile 
judeţene, comunale, locale sau agricole, acestea fiind, de cele mai multe ori, nepăzite, semnalizate doar prin indicatorul rutier 
Crucea Sfântului Andrei sau, în cel mai fercit caz, printr-o instalaţie luminoasă şi acustică. 

Din aceste considerente, vă rog, Doamnă ministru, să precizaţi care a fost numărul accidentelor rutiere produse în 
ultimii cinci ani pe aceste sectoare, numărul vehiculelor implicate precum şi numărul victimelor decedate sau rănite care a 
rezultat în urma acestora. 

Solicit răspuns scris.         Deputat  
Vă mulţumesc!                Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
 

Reducerea importurilor de ţiţei şi gaze naturale 
Stimate domnule ministru, 
Datele centralizate şi diseminate recent de Institutul Naţional de Statistică au relevat faptul că, în primele şapte luni ale 

acestui an, producţia totală de ţiţei a ţării noastre s-a situat sub 2 milioane de tone, faţă de un necesar de 6,7 milioane tone, în 
timp ce diferenţa de 4,75 milioane tone a fost asigurată din import, ceea ce reprezintă o creştere de peste 530% faţă de acelaşi 
interval al anului 2017. 

Nici măcar în ceea ce priveşte producţia de gaze naturale utilizabile România nu a reuşit să-şi asigure necesarul de 
consum din rezerve interne, exploatând din această resursă în primele şapte luni ale lui 2018 doar 4,85 milioane tone 
echivalent petrol, faţă de un necesar de 5,48 milioane tone, diferenţa de 636 mii tone provenind din import. 

În condiţiile în care, în primele nouă luni ale acestui an, România a continuat să înregistreze cel mai mare deficit 
comercial din Europa Centrală şi de Est, care a atins 8,9 miliarde lei pe fondul majorării importurilor cu 11,8% şi a 
exporturilor cu 9,2% comparativ cu perioada similară a anului trecut,  vă rog să precizaţi, domnule ministru: 

 care este ponderea valorică a importurilor de ţiţei şi gaze naturale în soldul balanţei comerciale? 
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 ce măsuri aveţi în vedere pentru reducerea importurilor acestor resurse energetice şi asigurarea exploatării lor 
din producţia internă? 

Solicit răspuns scris. 
Precizez că am adresat, iniţial, această întrebare ministrului Economiei, care însă şi-a declinat competenţa unui 

răspuns, sugerându-mi să solicit aceste informaţii de la Ministerul Energiei. 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătații 

 

Promisiuni pentru cele 3 spitale regionale, oare rămânem fără finanţare? 
Stimată doamnă ministru, 
Comisia Europeană dorește să spijine reforma în sănătate, iar construirea primelor trei spitale regionale este așteptată 

de mulți români, care îşi doresc să beneficieze de un sistem medical de calitate. 
Pierdem bani europeni destinați construirii de spitale regionale. Ați promis ridicarea acestora și nici de această dată nu 

v-ați tinut de cuvânt. Proiectele bat pasul pe loc prin modificarea succesivă a studiilor de fezabilitate, se tot schimbă locațiile 
unde acestea se vor care nu mai ajunge pentru că nu este finalizată. 

Grav este că dacă nu faceți eforturi să trimiteţi la timp documentaţia necesară, vom  pierde iarăși banii europeni alocați 
aşa cum afirmă Comisarul European Corina Creţu, îngrijorată, chiat exasperată de absorbţia deficitară a Fondurilor Europene 
în România. În acest context, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica dacă ați depus - sau cand se va întâmpla acest 
lucru - cererile de finanțare din fonduri europene pentru cele trei unități spitalicești, care ar urma să fie construite la Iași, Cluj 
și Craiova. Menţionez că doresc răspuns scris.  

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheş 

*** 
 

Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Măsuri privind eradicarea sărăciei și excluziunii sociale 
Stimată doamnă ministru, 
În fiecare an, la 17 octombrie, este marcată „Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei“, potrivit Rezoluției ONU 

47/196 din 1992. Cu această ocazie, Eurostat a publicat datele, pentru anul 2017, cu privire la riscul sărăciei și excluziunii 
sociale. 

Potrivit Eurostat, ponderea populației totale expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, la nivelul UE, variază între 
12,2% în Cehia și 35, 7% România sau 38,9% în Bulgaria; 24,5% dintre copiii din UE erau expuși riscului de sărăcie și 
excluziune socială, variind de la 14,2% în Republica Cehă la 41,7% în România. Și astfel de statistici pot continua. 

Programul de guvernare 2018-2020 al PSD-ALDE face referire la alocarea de aproape 1,9 miliarde EURO pentru 
promovarea incluziunii sociale și combaterii sărăciei și a discriminării, precum și pentru dezvoltarea unui sistem național de 
indicatori de incluziune socială; pentru dezvoltarea și interoperabilizarea tuturor bazelor de date din domeniul asistenței sociale 
și crearea sistemului e-asistență socială; crearea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare a politicilor de incluziune 
socială, realizarea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Ce fonduri au fost alocate pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a  

discriminării, de la preluarea mandatului dvs. și până în prezent?   
 Care au fost domeniile pentru care s-au alocat aceste fonduri și cu ce rezultate? 
 Care este stadiul dezvoltării programelor pe această temă asumate prin programul de guvernare? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                                                Deputat  

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

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2018  
Săptămâna 22 – 26 octombrie 2018  

 

 

36 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

ANAF descoperă marii evazioniști din România 
Stimate domnule ministru, 
În încercarea de a mai scoate bani pentru bugetul statului, secătuit de toate cheltuielile și majorările nesustenabile ale 

guvernului Dragnea, ANAF a găsit soluția, după ce nu a reușit să recupereze marile prejudicii din economia românească. 
Astfel, a început să trimită tinerilor căsătoriți, după anul 2013, notificări prin care sunt obligați să declare relațiile economice 
cu furnizorii de servicii de fotografie, muzică pentru petrecere și restaurant, dacă au organizat nunți sau petreceri pentru 
celebrarea căsătoriei civile. Mai mult, îi avertizează că declarațiile sunt date „sub sancțiunea faptei de fals în declarații, 
prevăzută de art 326 din Codul Penal“. 

Pe de altă parte, în declarațiile publice, ați recunoscut că este o exagerare a celor de la ANAF, chiar dacă este în litera 
legii. Această măsură ar fi printre ultimele priorități ale ANAF, care ar avea multe alte lucruri mai importante de făcut înainte 
de aplicarea ei. 

În acest context vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Cine din cadrul ANAF a avut această inspirată idee privind, vă cităm, „acțiunea de hăituială față de contribuabili“? 
 De ce această măsură se aplică retroactiv și până în prezent nu au fost luate măsurile necesare pentru cunoașterea și  

aplicarea corectă a legii? Cine se face vinovat de acest lucru? 
 Când vom avea un fisc european, competent, care să își respecte contribuabilii și să-i notifice corespunzător și în  

termene rezonabile cu privire la impozitele datorate și nu după ani de zile, la limita termenului de prescripție? 
 Cum veți asigura predictibilitatea îndatoririlor fiscale? 
 Câți dintre marii contribuabili au reușit să iasă din termenul de prescripție a datoriilor și câți bani s-au pierdut astfel la  

bugetul de stat? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc! 
                                            Deputat  

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

 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Apărării Naţionale 
 

Statistică pensii de serviciu 
Domnule  ministru, 
 Vă mulțumesc pentru răspunsul trimis la întrebarea nr. 5154A/12.09.2018. Am reținut faptul că în evidența Casei 

sectoriale de pensii a Ministerului Apărării Naționale avem trei categorii de beneficiari de pensii de serviciu, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 223/2015, ale Legii nr. 303/2004 și ale Legii nr. 223/2007.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați următoarele informații: 
- Există o statistică, cu privire la câte pensiile de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, sunt acordate de Casa  

sectorială de pensii a Ministerului Apărării Naționale și care sunt costurile aferente, pentru fiecare categorie în parte din cadrul 
sistemelor respective? 

- Care este cuantumul suportat de la buget pentru pensiile de serviciu în acest an, pentru fiecare categorie în parte din  
cadrul sistemelor respective? Dar anual, în perioada 2015-2017? 

- Câți români beneficiază în prezent de pensii de serviciu, pentru fiecare categorie în parte din cadrul sistemelor  
respective? Dar anual, în perioada 2015-2018? 

- Care este valoarea pensiei minime și a pensiei maxime pe care Casa sectorială de pensii a Ministerului Apărării  
Naționale le acordă, pentru fiecare categorie în parte din cadrul sistemelor respective? 

În condițiile în care aveți în bazele de date și informații referitoare la cele de mai sus pentru anul 2018, vă rog să-mi 
comunicați și aceste date. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc.                      Deputat  
Mara Calista 

*** 
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Adresată domnului Tudorel Toader,  ministrul Justiției    
 

Efectele OUG nr.92/2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul justiției 

Domnule ministru, 
În data de 15 octombrie 2018, ați promovat în cadrul ședinței de guvern Ordonața de urgență a Guvernului nr.92/2018 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, care a fost adoptată și publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.874/16.10.2018. La punctul 1 din ordonanță, ați modificat condiția de vechime pentru 
judecători și procurori, la 10 ani, pentru promovarea în funcția de judecător sau procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție. Potrivit estimărilor apărute în spațiul public, această modificare va genera încetarea raporturilor de 
muncă în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru cel puțin 80 de procurori. Nu s-au realizat, 
însă, estimări privind numărul de judecători afectați de această măsură. Din păcate, pentru că actul normativ nu a fost supus 
dezbaterii publice în forma adoptată de Guvern, nota de fundamentare a actului normativ nu conține impactul produs asupra 
celor mai imporante direcții din cadrul Parchetului general: DNA, respectiv DIICOT. Deși acest impact nu a fost făcut public, 
anterior adoptării, am convingerea că domnia voastră l-ați cunoscut foarte bine și ați acționat în consecință. Având în vedere 
situația de incetitudinea juridică generată de adoptarea OUG nr.92/2018, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări: 

- În condițiile în care norma prevăzută la pct.1 din ordonanță nu conține termene tranzitorii,  
retroactivând asupra calității de procuror sau judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, vă solicit să precizați câți 
judecători și procurori vor trebui să părăsească funcțiile deținute până la intrarea în vigoare a ordonanței. 

- Vă solicit să precizați numărul de dosare care vor fi afectate la nivelul Parchetului general prin  
adoptarea OUG nr.92/2018. 

Vă mulţumesc,                      Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
 

Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Situația plătilor pentru PNDL 1 și PNDL 2 în anul 2018 
Domnule ministru, 
 Prin Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018, celor două axe ale Programului Național de Dezvoltare 

Locală li s-au alocat credite bugetare destul de modeste, în raport cu dimensiunea și numărul de proiecte aprobate sau aflate în 
derulare. Dacă în anul 2017 primarii au primit, chiar și cu întârziere, dar au primit sumele necesare proiectelor finanțate, în 
anul 2018 întârzierile par să pună în reală dificultate nu numai execuția efectivă, ci și bugetele locale. 

Având  în vedere că prin PNLD 1 și PNDL 2 se realizează lucrări de o importanță deosebită pentru comunitățile 
locale, vă solicit, domnule Viceprim-ministru, următoarele informații: 

- Care este valoarea plăților efective realizate pentru proiectele derulate prin PNLD 1 și PNDL 2, în primele 10 luni din  
acest an? 

- Cât de mari sunt întârzierile la plată și ce măsuri tehnice ați luat, pentru a nu risca blocarea execuției proiectelor? 
- Ce credite bugetare intenționați să propuneți pentru PNDL (Etapa 1 și 2) cu ocazia proiectării bugetului pentru anul  
2019? 
- Câte proiecte din cadrul PNDL 2 au o rată mare de insucces? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 
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Adresată, domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
 

Explicații privind subvenția diminuată pentru motorina folosită în agricultură 
 

Domnule ministru, 
Începând cu data de 8 octombrie 2018, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a demarat procedurile 

efective de plată a subvențiilor pentru motorina folosită în agricultură. Chiar dacă APIA a respectat termenul asumat, fermierii 
reclamă faptul că în conturile lor au fost virate sume mai mici cu peste un sfert, fiind efectuate doar plăți parțiale, de cca. 70-
71%. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care fermierii au depus la APIA toate documentele justificative privind consumul 
de motorină, după ce și-au onorat în integralitate obligațiile fiscale către autoritățile statului român. 

Din păcate, nicio autoritate responsabilă nu a formulat către fermieri o explicație privind diminuarea ajutorului de stat, 
singura informație care a apărut fiind aceea că bugetul alocat acestui tip de ajutor este mai mic anul acesta, iar pentru onorarea 
plății către toți fermierii eligibili, s-au diminuat și sumele efectiv plătite. Având în vedere faptul că ne aflăm în plin sezon în 
care se efectuează lucrări mecanizate (arat, discuit, însămânțări de toamnă), iar prețul motorinei a crescut cu peste 20% în 
ultimul an, vă solicit, domnule ministru, următoarele explicații: 

- Vă solicit să prezentați public explicații privind plata parțial a subvențiilor pentru motorina utilizată în trimestrul II din  
2018, în agricultură? 

- Vă solicit să formulați un termen ferm până la care fermierii eligibili pentru subvenția la motorină vor primi și  
diferența de aproape 30%, care li se cuvine și nu a fost încă virată în conturile lor? 

- Solicit, de asemenea, explicații cu privire la motivele pentru care alocările bugetare aferente acestei scheme de ajutor  
au fost diminuate. 

- În condițiile în care prețul motorinei a urcat cu peste 20% în ultimul an, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvern,  
vă solicit să precizați care va fi cuantumul subvenției pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2019? 

- Solicit, de asemenea, explicații cu privire la termenul la care veți onora angajamentul de a acorda o subvenție  
suplimentară de 23 de euro/ha din rezerva europeană agricolă pentru situații de criză, constituită la nivelul anului 2016 și 
rămasă necheltuită. 

Solicit formularea răspunsului în scris.                     Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Adresată, domnului Ștefan–Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
 

Explicații privind investiții străine directe atrase în Regiunea Nord-Est 
Domnule ministru, 
Majoritatea regiunilor de dezvoltare din România au beneficiat de avantajele competitive ale locării unor investiții 

străine importante, care au generat zeci de mii de locuri de muncă bine plătite, atât direct, cât și pe orizontală și au produs 
venituri suplimentare la bugetele administrației publice locale. Renault la Pitești, Ford la Craiova, Daimler la Sebeș și lista 
poate continua, reprezintă numai câteva exemple de investiții străine directe, care au generat dezvoltarea zonelor în care s-au 
localizat. 

Predecesorii dumneavoastră la acest portofoliu au promis constant că în Regiunea Moldovei și a Bucovinei se vor 
instala investitori europeni sau americani de mari dimensiuni, care vor genera o explozie a Produsului Intern Brut local. Vrând 
să dea o notă de confidențialitate, foștii miniștri ai mediului de afaceri s-au prefăcut că nu pot da mai multe detalii despre 
investiții, căci până nu se încheie negocierile, nu se poate face public niciun detaliu. Evident că toate au fost doar minciuni 
bine șlefuite, iar investițiile industriale în cea mai săracă regiune a Uniunii Europene nu au apărut nici până astăzi. Spre 
deosebire de foștii miniștri, domnia voastră nici nu ați promis nimic și nici nu ați demarat vreun proces concret, în acest sens. 
Mai mult decât atât, din cauza modului defectuos de guvernare, în ultimii doi ani chiar și investitorii români au avut de suferit, 
unii închizând afacerile, iar alții relocându-le către zone cu infrastructură modernă de transport și comunicații. Având în vedere 
angajamentele asumate de PSD și ALDE în programul de guvernare, prin care s-a promis românilor din Moldova politici de 
reindustrializarea a zonei și de atragere a unor investiții strategice de mari dimensiuni, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele precizări: 

- Vă solicit să precizați numele unui singur investitor străin de mari dimensiuni care s-a instalat în Regiunea de  
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Nord-Est a României, în ultimii doi ani, ca urmare a acțiunilor și negocierilor directe ale Guvernului și care a generat 
minimum 500 de locuri de muncă și investiții reale de cel puțin 50 mil. de euro. 

- Vă solicit ca, în baza obiectivelor asumate prin programul de guvernare, să precizați ce măsuri întreprindeți în  
următorul an pentru ”reindustrializarea” Moldovei și Bucovinei, în condițiile în care este provincia istorică cu cea mai slabă 
dezvoltare industrială din țară și cu cel mai mic PIB/locuitor. 

- Vă solicit să precizați cu câți investitori străini de mari dimensiuni vă aflați în discuții directe pentru a demara  
investiții industriale de mari dimensiuni în Regiunea de Nord-Est și care este stadiul negocierilor. Vă solicit să oferiți măcar 
numele unui singur investitor de mari dimensiuni, care va investi masiv în această regiune, în următoarele 6-12 luni. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,                   Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale 
 

Folosirea bazei materiale din spațiile de învățământ preuniversitar  
Stimată doamnă ministru, 
Vă rog să ne precizati referitor la OMEN nr. 4831 din 30.08.2018 privind aplicarea codului cadru de etică al 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, care este sensul art 9 lit. a, privitor la folosirea bazei materiale din 
spațiile de învățământ. Vă informez că am fost sesizat de mai mulți părinți din județele Bihor ți Satu Mare, care sunt îngrijorați 
că posibila interdicție de a folosi spațiile școlii de către profesori după încheierea orelor de studiu ar bloca programul after 
school, iar ei ar fi în situația de a nu putea să își lase copii la școală. Așadar, vă rog, doamnă ministru, să ne precizați dacă 
programul after school se va putea desfășura în continuare sau nu. 

Solicit răspuns scris la prezenta întrebare. 
Vă mulțumesc,                     Deputat  

Romeo Nicoară 
*** 

 

Adresată domnului Petre Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 

Situaţia măsurilor din „Programul de guvernare 2018-2020” în domeniul comunicaţiilor 
 

Stimate domnule ministru, 
În „Programul de Guvernare 2018-2020” la capitolul politici în domeniul comunicaţiilor sunt specificate un număr de 

95 de măsuri menite să crească competivitatea României la nivel internaţional în acest segment. Printre acestea, se numără 
următoarele: 

- stimularea investiţiilor de la bugetul de stat şi private în infrastructuri suport: bandă largă (fibră optică şi 5G), 
infrastructuri inteligente, simplificare administrativă şi de reglementare; 

- stimularea modelelor antreprenoriale colective, în special în domeniul TIC, printr-un calendar predictibil de taxare 
pe 20 de ani; 

- încurajarea demersurilor comune de cooperare în zona de Sud – Est europeană pentru crearea unei pieţe puternice 
IT&C zonale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul de implementare al acestor măsuri? 
2. Care este viziunea instituţiei pe care o manageriaţi cu privire la dimensiunea politicilor în  

domeniul comerţului în contextul preluării Preşedinţiei Consiuliului Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2019? 
Solicit răspunsul în scris. 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Ştefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
 

Politicile în domeniul comerţului 
 

Stimate domnule ministru, 
În „Programul de Guvernare 2018-2020”, la domeniul politici în domeniul comerţului sunt specificate o serie de 

măsuri menite să revigoreze economia naţională. Printre acestea se identifică următoarele: 
- elaborarea unui program pentru flexibilizarea sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la 

bugetul de stat, prin definirea unor instrumente eficiente, cu impact economic major; 
- definirea clară a obiectivelor şi indicatorilor programelor administrate; 
- instituirea unor norme mai clare şi simplificarea accesului la instrumentele aflate în administrarea ministerului de 

resort; 
- eliminarea paralelismelor în competenţele de susţinere a exportului; 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul de implementare al acestor măsuri? 
2. Care este viziunea instituţiei pe care o manageriaţi cu privire la dimensiunea politicilor în domeniul comerţului în  

contextul preluării Preşedinţiei Consiuliului Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2019? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Ion Iordăchescu, Secretar de Stat  la Ministerul Transporturilor 
 

Clarificări cu privire la trecerea la nivel cu calea ferată spre Iași din municipiul Roman 
 
Stimate domnule secretar de stat,  
Prin adresa cu numărul 11197, din data de 24.09.2018 ați transmis că ultima întâlnire între reprezentanții S.R.C.F Iași 

și cei ai societăților care dețin sau utilizează liniile de cale ferată de la km 69+570 a avut loc în stația CF Roman în data de 
05.09. 2018. Situația este în continuare neclară, nefiind oferită o soluție concretă de rezolvare. Recent primarul municipiului 
Roman, domnul Lucian Micu, a avut o întâlnire cu reprezentanți din ministerul Transporturilor în vederea găsirii unor soluții 
viabile, pentru a rezolva trecerea la nivel cu calea ferată spre Iași din municipiul Roman. 

Totodată, vă voi transmite atașat o serie de adrese care au fost transmise de către unul dintre operatori, precum și a 
Primăriei Roman, care arată că s-au făcut mai  multe demersuri pentru rezolvarea acestei situații, dar nu au fost oferite soluții 
concrete. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care au fost soluțiile care s-au discutat? 
2. Există deschidere din partea ministerului Transporturilor de a-și reuni eforturile cu Primăria Roman pentru a rezolva  

această problemă? 
3. Care sunt termenele care au fost avansate pentru rezolvarea acestei probleme? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Magistrala 500 de cale ferată București - Suceava - care traversează comuna Trifești 
 

Magistrala 500 de cale ferată București - Suceava - intersectează teritoriul comunei Trifești, în partea de Sud Est, 
traversând drumul comunal DC 90 care leagă central satul Trifești de drumul European E 85, chiar în apropierea acestuia (la 
60 - 70 m de E 85), la kilometrul de cale ferată 341+620, trecere la nivel semnalizată în prezent numai cu semne fixe de 
circulație (crucea SF. Andrei).  

Întrucât la această trecere de cale ferată s-au produs mai multe accidente rutiere se impune montarea unor semnale 
luminoase, bariere sau semibariere. Din păcate, nu au fost montate nici până în prezent semnale luminoase, bariere sau 
semibariere, iar siguranța cetățenilor este pusă în pericol.  

Primăria Trifești a făcut mai multe demersuri în acest sens, dar nu a primit niciun ajutor concret. În acest sens, vă 
atașez mai multe documente și solicitări adresate de Primăria Trifești, din județul Neamț. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Se va implica ministerul Transporturilor în rezolvarea acestei probleme? 
2. Ce soluții există pentru ca această problemă să fie rezolvată și care ar fi termenul de timp necesar? 
3. Puteți dispune emiterea unui ordin către regionala CFR din zonă să se ocupe cât mai rapid de montarea unor bariere  

sau semnale luminoase pentru a evita niște tragedii viitoare? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Alianței Liberalilor și Democraților  

 
 
 Declarații politice 

Alocarea fondurilor pentru proiecte  în execuție la nivelul 
Ministerului Transporturilor, o pată pe obrazul României și un eșec al Uniunii Europene 

 

Stimați colegi,  
Asist, din Vaslui, la o dispută tristă între doi vecini ai mei, Bacău și Iași, cu privire la locul în care să ajungă autostrada 

din Transilvania. Vreau să transmit și să îmi asum, și în Parlamentul României, un mesaj pe care l-am transmis duminică, în 
Bacău, în fața a 1700 de oameni, la întâlnirea Delegației Permanente ALDE Bacău. E un dublu mesaj, de unitate și de 
solidaritate. Unitatea este ceea ce ar trebui să caracterizeze toți parlamentarii din Moldova, iar solidaritatea trebuie să vină din 
partea tuturor celorlalți parlamentari față de Moldova, și mai cu seamă de la cei din regiunile bogate.  

Noi toți, stimați colegi, nu trebuie să susținem Autostrada Bacău – Brașov SAU Autostrada Tg. Mureș - Iași, ci trebuie 
să le susținem pe amândouă și, în plus, Autostrada Tișița - Albița. Suntem prea săraci în această zonă pentru ca noi, cei din 
Moldova, să ne certăm între noi, iar ceilalți să ne priviți ca pe rudele sărace, care trebuie să se mulțumească mereu cu 
firimituri. Am publicat, la sfârșitul anului trecut, câteva grafice pe care le-am făcut pe baza cheltuielilor Ministerului 
Transporturilor și vreau să subliniez, încă o dată, că în 2017 Moldova a primit 1% din bugetul acestui minister pe proiecte în 
execuție. Suntem un sfert din populația țării și primim 1% pentru infrastructură, aceasta e problema gravă a României, nu doar 
a Moldovei. Am observat că la masa celor care se hrănesc cu fonduri pentru mari proiecte de infrastructură de la bugetul 
național are loc Clujul, are loc Bucureștiul, are loc, mai pe scurt, orice județ bogat. Sunt ținute însă la ușă, cu mâna întinsă, 
Vasluiul, Suceava, Iașul, Bacăul, Botoșaniul. Pentru noi nu mai este loc, ni se deschide ușa doar dacă vrem să ne dezrădăcinăm 
și să ne părăsim locurile natale. Din toată lecția solidarității predată de integrarea în Uniunea Europeană, România a transpus la 
rang de politică de stat excluderea săracilor.  

Indiferența față de marile nevoi ale Moldovei a făcut peste 50.000 de oameni, în ultima săptămână, să reacționeze în 
județul Vaslui atunci când le-am transmis că Tișița - Albița este un proiect de autostradă care are studiu de prefezabilitate din 
1998, dar a fost trecut pe linie moartă. În această situație, ca reprezentanți ai tuturor românilor în Parlament, vă rog să mergem 
înainte cu un mesaj de unitate și de solidaritate în jurul tuturor proiectelor Moldovei, nu unii împotriva altora, ca până acum. 
Ca în ultimii 20 de ani.  

Ca parlamentar și președinte ALDE Vaslui, susțin orice proiect de investiții al Ministerului Transporturilor care are 
legătură cu Moldova și vreau aceeași susținere din partea tuturor pentru proiectul care ar face județul Vaslui să renască, 
autostrada Tișița - Albița. Refuz, însă, orice discuție și orice negociere pe bugetul pe 2019, dacă acesta nu include costurile 
realizării documentațiilor pentru Autostrada Tișița – Albița, un proiect pentru care, vă reamintesc, există susținerea scrisă a 
Comisiei Europene.  

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
 

Protejarea fermierilor 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
La 1 octombrie 2018, cu ocazia reuniunii statelor membre ale UE în cadrul Comitetului special pentru agricultură 

(CSA), s-a ajuns la un acord cu privire la poziția de negociere a Consiliului European referitoare la propunerea Comisiei 
pentru relații mai echitabile în sectorul agroalimentar între micii fermieri și prelucrători și partenerii lor comerciali mai mari. 

Se dorește astfel ca prin noua legislație să se pună capăt unor practici precum plățile întârziate și modificările 
retroactive ale contractelor, ca fermierii să aibă modalități mai eficace de a se proteja împotriva abuzurilor unilaterale din 
partea operatorilor mari. Se dorește un sistem agroalimentar echitabil, care să ii recompenseze pe fermieri pentru calitatea 
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produselor  și care să le garanteze un nivel de trai echitabil pentru asta. În trecut, distribuirea valorii în lanțul alimentar s-a 
dovedit a fi de cele mai multe ori neechitabilă, fermierii primind doar un mic procent din prețul plătit de consumatori pentru 
alimentele achiziționate în supermaketuri. Având în vedere că majoritatea producătorilor agricoli sunt întreprinderi mici și 
mijlocii, capacitatea operatorilor mari de a folosi puterea lor de negociere mult mai semnificativă pentru a impune practici 
comerciale neloiale a reprezentat un factor major pentru acest fenomen. 

Propunerea Comisiei privește o directivă care va crea un cadru european comun care să garanteze un nivel minim de 
protecție pentru fermieri împotriva celor mai evidente practici comercialen neloiale, cum ar fi plățile întârziate pentru 
produsele alimentare perisabile, modificările unilaterale și retroactive ale contractelor și obligația furnizorului de a plăti pentru 
produsele irosite. 

Poziția Consiliului privește includerea posibilității pentru furnizori de a depune o plângere în propriul stat membru. De 
asemenea, statele membre vor avea posibilitatea să mențină sau să introducă norme împotriva practicilor comerciale neloiale 
mai stricte față de cele instituite la nivel european. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
 

Ziua mondială a alimentaţiei 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Data de 16 octombrie marchează încă din anul 1980 Ziua mondială a alimentaţiei, fiind de altfel şi data înfiinţării 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) în 1945, în Canada. În prezent, această zi este 
sărbătorită în peste 150 de ţări iar tema ediţiei din acest an este axată pe ''Acţiunile noastre reprezintă viitorul nostru: O 
lume fără foamete este posibilă până în anul 2030'', în condiţiile în care foametea la nivel mondial este din nou în creştere. 

Potrivit celui mai recent raport FAO din anul 2018, 821 de milioane de persoane suferă, în prezent, de malnutriţie 
cronică. 70% din populaţia afectată de sărăcie trăieşte în zonele rurale, unde viaţa lor depinde de agricultură, piscicultură şi 
silvicultură. Din acest motiv, obiectivul foamete ''zero'' necesită o transformare a economiei rurale. În acest sens, noi 
oportunităţi pentru dezvoltarea investiţiilor sectorului privat în agricultură sunt necesare, odată cu creşterea numărului de 
programe de protecţie socială pentru categoriile vulnerabile şi crearea de legături între producători şi zonele urbane. 

La aceste probleme se adaugă şi cea a poluării şi încălzirii globale, cu efecte devastatoare în rândul producţiilor 
agricole în special în rândul ţărilor sau zonelor mai slab dezvoltate care nu au capacitatea de a-şi proteja producţiile şi sunt 
dependente de climă.  

Lupta împotriva foemetei se desfăşoară pe mai multe niveluri şi este nevoie de implementarea de programe care să 
aloce alimente sănătoase şi accesibile populaţiei.  

Pe de cealaltă parte, ne confruntăm cu o globalizare a obezităţii. La nivel global, peste 2 miliarde de oameni suferă de 
obezitate, dintre care 38 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani şi 672 milioane de adulţi. Este nevoie de programe care să îi 
înveţe pe oameni să se hrănească sănătos. Ministerul Sănătăţii a venit în întâmpinarea celor care doresc să se hrănească 
sănătos, publicând pe propria pagină de internet „Ghidul pentru alimentaţia sănătoasă”, realizat de Societatea de Nutriţie din 
România.  

Ziua mondială a alimentaţiei necesită atenţia sporită a tuturor şi ne îndeamnă să venim cu soluţii pentru eradicarea 
problemelor cu care se confruntă nu doar populaţia României, ci a lumii întregi. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Ion Tabugan 
*** 
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Ziua Armatei Române 
 

Data de 25 octombrie este ziua când românii sărbătoresc Armata Română, care, la 25 octombrie 1944, a eliberat de sub 
ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei. 

În ziua de 25 octombrie 1944, generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a Române, a decis să 
pornească ofensiva pentru a elibera orașul Carei și, totodată, ultima suprafaţă de pământ românesc aflată sub ocupație 
maghiară din anul 1940. Iată ce scria comandantul în ordinul de zi: “Azi, când avangărzile trec pe pământ străin, pentru 
desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi, cu dragoste şi admiraţie pentru faptele 
voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi, ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul“. Generalul Avramescu a plătit cu 
viața opoziția sa față de sovietici. El a fost asasinat de NKVD la 3 martie 1945, sub pretextul că ar fi plănuit să dezerteze la 
germani.  

Eliberarea teritoriului naţional, în toamna anului 1944, a fost obţinută prin lupta şi jertfa a 525.702 militari români, din 
care 58.330 au fost ucişi, răniţi sau daţi dispăruţi.  Dar eliberarea teritoriului naţional n-a însemnat şi încetarea efortului de 
război. Armata română a continuat lupta pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, 
prin noi jertfe şi sacrificii, la victoria consacrată prin actele de capitulare ale Germaniei din 8 şi 9 mai 1945, care au marcat 
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. 

Semnificaţia Zilei Armatei este mult mai profundă, avându-se în vedere întreaga tradiţie ostăşească a românilor. 
Despre armata română, marele patriot şi istoric militar român Nicolae Bălcescu aprecia că: ”Instituţiile ostăşeşti au făcut 
mărimea şi puterea ţării”. La 25 octombrie sunt omagiaţi toţi ostaşii căzuţi în războaiele din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, 
dar şi militarii români care astăzi îşi fac datoria, în poligoanele şi câmpurile de aplicaţii din ţară, pe teatrele din Afganistan, sau 
ca observatori ONU în alte ţări.  

În zilele noastre, armata României a cunoscut o radicală transformare, ca parte onorantă a NATO, fiind modernizată 
conform celor mai înalte standarde la nivel mondial, militarii români bucurându-se de aprecierea unanimă a colegilor alături de 
care acţionează sub stindardul Alianţei Nord-Atlantice.  

În era contemporană, competiţia pentru modernizarea armamentului şi a tehnicii de luptă rezidă în elaborarea unor 
metode tot mai sofisticate de distrugere a inamicului. În laboratoare se imaginează scenarii apocaliptice, pe care oamenii 
politici ai lumii, împreună cu militarii au datoria să le menţină sub control, întărirea forţelor militare constituind doar garanţia 
că o nouă conflagraţie de proporţii va fi evitată. România a militat mereu pentru soluţii paşnice la diferendele internaţionale. 
Oricât de mult ar costa eforturile dedicate menţinerii păcii în lume, este preferabil să plătim preţul păcii, iar nu urmările 
imprevizibile ale unui nou război planetar. Suedezul Alfred Nobel, inventatorul dinamitei şi fondatorul Premiului Nobel pentru 
Pace, atrăgea astfel atenţia în privinţa escaladării conflictelor militare: “Poate că în ziua în care două corpuri de armată se vor 
putea extermina într-o secundă, naţiunile civilizate vor da înapoi în faţa ororilor războiului şi îi vor trimite la vatră pe soldaţii 
lor”.   

Cu gândul la misiunile prezente şi la cele viitoare, militarii armatei române aflaţi la datorie sub tricolor, acasă ori peste 
hotare, sărbătoresc cu emoţie, în această zi importantă din istoria noastră, faptele de arme ale înaintaşilor. Întreg poporul român 
îi venerează, totodată, şi pe veteranii ultimului război mondial, cei care au avut şansa de a supravieţui măcelului dezlănţuit pe 
toate fronturile de luptă.  

Ziua de 25 Octombrie este, aşadar, una dintre cele mai importante sărbători naţionale, în care poporul român îşi 
omagiază armata, aflată permanent la datorie. La mulţi ani Armatei Române, glorie eternă ostaşilor care şi-au sacrificat viaţa 
pentru patria sfântă. 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
 

 
 


