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

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 
 

(Situaţia cuprinde datele la 14.05.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1829 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 199 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 402 

423 

– votate  
 

421 

             din care: - înaintate la Senat      13 

                            - în procedura de promulgare 18 

                            - promulgate* 121 

                            - respinse definitiv 269 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 1421 

a) pe ordinea de zi 448 

b) la comisii  
 

949 

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 

6 

3) Clasate 23 
4) Desesizări 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 14 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 9 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5 

 
   Cele 421 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      132 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                90 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                12 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                30 de proiecte de legi 
                      289 de propuneri legislative 
                             Di 
n careern:n careaprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 138 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 10, marți, 11 și miercuri, 12 mai 2021 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 68  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          32               

36        

   - votate 36 
 

                            - la senat   4 
 

                            - la promulgare   7 
 

                            - respinse definitiv 25 
 

  
 

   - retrimise la comisii 1 

 
 
 
 

Cele 36 de iniţiative legislative votate privesc: 
              5 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                   3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                   2 proiecte de legi 
                   31 de propuneri legislative 
 
 
 
 
propuneri legislati 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 10 – 14 mai 2021 

 
 

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

1. 
PL-x 185/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală   
 

2. 
PL-x 45/2020 - Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice 
 

3. 
PL-x 167/2021 – Lege  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
 

4. 
PL-x 53/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic 
 

5. 
PL-x 621/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2020 privind 
acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în 
practicarea sportului de performanţă 
 

6. 
PL-x 265/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat  
 

7. 
PL-x 470/2019/2021 - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2019 pentru 
completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 
 

 II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 
transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. 
PL-x 143/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la 5 septembrie 
2020  
 

2. 
PL-x 128/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la 
Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi 
la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020  
 

3. 
PL-x 6/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară  
 

4. 
PL-x 142/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2021 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
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 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 
Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1.  Pl-x 850/2015 - Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi 
embriotransfer 
 

2.  Pl-x 153/2018 - Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, 
parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către 
Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde 
europene în judeţul Suceava"  
 

3.  PL-x 499/2019 - Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente 
implementării "Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene" în judeţul Suceava  
 

4.  PL-x 145/2019 - Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător 
auto "VTS"  
 

5.  PL-x 432/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000  
 

6.  PL-x 582/2019 - Proiect de Lege pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în 
vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă 
 

7.  PL-x 579/2019 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern  
 

8.  PL-x 210/2020 - Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de etolog  
 

9.  PL-x 513/2014 - Proiect de Lege de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele 
care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987  
 

10.  Pl-x 358/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989  
 

11.  PL-x 376/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
 

12.  Pl-x 114/2019 - Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea unor acte normative  
 

13.  Pl-x 659/2018 - Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing 
 

14.  Pl-x 714/2018 - Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România  
 

15.  PL-x 556/2019 - Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice  
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16.  PL-x 463/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal  
 

17.  Pl-x 263/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal  
 

18.  Pl-x 702/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de Procedură Civilă  
 

19.  PL-x 571/2010 - Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

20.  PL-x 334/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

21.  PL-x 339/2011 – Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 

22.  Pl-x 531/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

23.  PL-x 373/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 

24.  PL-x 383/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
  

25.  PL-x 286/2018/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.679 din 30 septembrie 2020, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1046 din 9 noiembrie 2020  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

(situaţie la data de 17 mai 2021) 
 

                                                                                                                                                              
În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  

sesiune ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 52 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 

ale procesului legislativ:  
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 

- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
2 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

3 
0 
0 
2 

Camera 
Deputaţilor:  

24 0 

- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

3 
14 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

2 
0 
2 
3 

Senat+Camera 
Deputaților: 

    21             -    
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

11 
8 
2 

- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

0 
0 
0 

Total: 52 0  

 
4
0 
  

 
12 
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ANEXĂ 
  

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                        

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
492/2019 

 
L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 
privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului (UE) 
2016/589 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 
privind o reţea europeană de servicii 
de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la 
servicii de mobilitate şi integrarea 
mai bună a pieţelor forţei de muncă 
şi de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr.492/2011 şi (UE) 
nr.1296/2013. poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE)2016/589 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene din 13 
aprilie 2016 privind o reţea europeană de 
servicii de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii 
de mobilitate şi integrare mai bună a 
pieţelor forţei de muncă şi de modificare 
a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi 
(UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - OZ 
Plen MUN 
 

Raport 
depus pe 
26.05.2020 

(186/R/202
0) 

2 

PLx 
593/2020 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti.  

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport 
depus pe 
15.10.2020 

(457/R/202
0) 

3 

PLx 
134/2021 

 
L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.369 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau 
discriminare - din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, introducându-se în 
cuprinsul său atât prevederea expresă ca 
subiect pasiv al infracţiunii de incitare la 
ură sau discriminare a oricărei persoane 
care face parte dintr-o anumită categorie, 
cât şi referirea expresă la incitarea 
publică la violenţă ca modalitate de 
comitere a faptei, în scopul transpunerii 
art.1 alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 
noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme şi expresii ale rasismului 
şi xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal. 

S  - Adoptat 
pe 
22.03.2021 

CD -  OZ 
Plen JUR  

 

 

Raport 
depus pe 
06.05.2021 

(222/R/202
1) 

4 PLx  
435/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 

Amendarea unor acte normative, precum 
și stabilirea unor măsuri financiare. S  - Adoptată 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

285/2019 

pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. (poz. I-b-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pe 
02.10.2019 

CD -  BUG și 
ADMIN 
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
24.10.2019 

5 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul inspecţiei economico-
financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor 
Publice de a exercita acţiuni de control 
asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de 
sponsorizare/mecenat în scopul susţinerii 
unor activităţi fără scop lucrativ, al 
respectării destinaţiei fondurilor 
acordate, precum şi a modului de 
utilizare a fondurilor publice acordate de 
la bugetul general consolidat. 

S  - Adoptată 
pe 
17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe 
data de 
29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 

 
 
 

6 

PLx 
539/2019 

 
L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009, precum şi modificarea şi 
completarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2013. Astfel, 
în temeiul prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr.114/2018, a fost înfiinţată pe 
lângă Oficiul Naţional pentru Jocuri de 
Noroc (O.N.J.N.) o activitate finanţată 
integral din venituri proprii în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.500/2002, pentru promovarea 
respectării principiilor şi măsurilor 
privind jocurile de noroc responsabile 
social. 

S  - Adoptată 
pe 
21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

 

 

TDR: 
26.11.2019 

7 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea 
respectării obligaţiilor ce revin României 
potrivit Directivei 2009/138/CE şi 
Directivei 2009/103/CE, având în vedere 
emiterea de către Comisia Europeană a 
Avizului motivat din 26.07.2019. 
Intervenţiile legislative vizează 
schimbarea modului de funcţionare a 
„asiguratului cu risc ridicatˮ, abrogarea 
prevederilor ce limitează cheltuielile 
administrative şi de vânzare ale poliţei de 

S  - Adoptată 
pe 
23.04.2020 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
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crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

asigurare ce pot fi incluse de către 
asiguratori în calculul tarifelor de primă. 
De asemenea, se propune eliminarea 
obligaţiei A.S.F. de reglementare a 
modului de calcul al tarifelor de primă, a 
criteriilor de risc, a indicilor de 
încadrare, a coeficienţilor de majorare 
şi/sau corecţie ori alte instrumente de 
ajustare a tarifelor de primă, condiţii în 
care calculul va avea în vedere 
respectarea principiilor actuariale 
general acceptate. 

14.05.2020 

8 

PLx 
162/2021 

 
L 

75/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, precum şi 
pentru dispunerea unor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi 
de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/413/JAI a Consiliului. (poz. II-
1)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009. Proiectul vizează 
transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 
lit.b), art.4 lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi d), 
art.6, art.7, art.13 alin.(1), art.14 alin.(1) 
teza întâi, art.16 şi art.18 alin.(2)-(4) din 
Directiva (UE) 2019/1713 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind combaterea 
fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/4131JAI 
a Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - Adoptată 
pe 
19.04.2020 

CD - BUG și 
JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
13.05.2021 

9 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea 
nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. 
(poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul 
ca Autoritatea Competentă de 
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagră să fie condusă 
de un preşedinte cu rang de secretar de 
stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de 
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a 
prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani. 
Prin proiect se modifică şi normele care 
reglementează incompatibilitatea pentru 
funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, 
precum şi modalitatea de încetare din 
funcţie a preşedintelui, respectiv a 
vicepreşedinţilor. 

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND și 
MED  

pt. raport 
comun 

TDR: 
09.11.2017 

10 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-b-1)  

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a 

 

 

TDR: 
03.11.2020 
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- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Consiliului din 18 aprilie 2018 de 
modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea 
periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 2006/126/CE 
privind permisele de conducere. 

S  - Respins 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 

pt. raport 
comun 

11 

PLx 
534/2019 

 
L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare 
ecologice.  
poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000, în sensul ca 
utilizarea seminţelor şi a materialului de 
înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 
conform metodei de producţie ecologică, 
precum şi a răsadurilor care nu sunt 
obţinute din agricultura ecologică, să se 
poată realiza numai cu autorizarea 
organismelor de control aprobate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  

S   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - 
Retrimis la  
AGRI pe data 
de 
31.03.2021 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
20.04.2021 

12 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea art.121 
din Legea fondului funciar 18/1991. 
(poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 12 deputați 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării Administraţiei, personalul 
acesteia, precum cel al instituţiilor 
subordonate fiind încadrat cu contract 
individual de muncă.  

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  
AGRIC, 
IND, 
ADMIN și 
JUR  

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

13 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ 
pentru implementarea proiectului privind 
crearea Sistemului Informatic Integrat 
pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 
(S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării 
fluxurilor şi proceselor interne ale 
instituţiilor statului şi al elimnării 
consumului de hârtie, al reducerii 
timpilor de soluţionare a unor cerinţe 
adresate instituţiilor publice, precum şi al 
instituirii posibilităţii întocmirii actelor 
de stare civilă în format electronic. 

S -  Adoptat 
pe 
21.09.2020 

CD -  ADMIN 
și JUR  

pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 

 

14 
PLx 

399/2017 
 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-
15) 

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 

S -   Adoptat 
pe 
23.10.2017 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.15 - 2021  
Săptămâna 10 – 14 mai 2021  

 

 

12 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
216/2017 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

CD -  
Retrimis la 
SĂN pe data 
de 
22.02.2021 
pt. raport 
suplimentar 

15 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2017 privind asigurarea 
calităţii în sistemul de sănătate. (poz. 
I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017, în scopul stimulării 
activităţii Autorităţii Naţionale de 
Management a Calităţii în Sănătate prin 
clarificarea unor definiţii şi procese, 
astfel încât să se asigure îndeplinirea 
scopului şi obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

16 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-
19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor 
la viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului 
juridic necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform 
necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  

 

 

17 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor.   
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii aplicării 
acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 
din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 
spaţiilor unde desfăşoară activităţi 
persoanele private de libertate, precum şi 
al creării posibilităţii achiziţionării şi a 
altor servicii sau echipamente care să 
contribuie la diminuarea utilizării, de 
către persoanele private de libertate, a 
serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR și 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

18 

PLx 
567/2020 

 
L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri 
temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională 
iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire 
a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de 
capacitate al judecătorilor şi 

 

CD -  JUR și 
CONST pt. 
raport comun 

S  -  

 

TDR: 
31.05.2021 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în 
magistratură. (poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

19 
PLx 

161/2021 
 

Proiect de Lege privind adoptarea 
unor măsuri referitoare la 
infrastructuri informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional şi 
condiţiile implementării reţelelor 
5G(poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de autorizare 
prealabilă a producătorilor de tehnologii, 
echipamente şi programe software 
utilizate în cadrul infrastructurilor 
informatice şi de comunicaţii de interes 
naţional, precum şi în reţelele de 
comunicaţii electronice prin intermediul 
cărora se asigură servicii de comunicaţii 
electronice de tip 5G, fiind urmărite 
considerente ce ţin de eliminarea oricăror 
riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la 
adresa securităţii naţionale şi apărării 
ţării. 

CD -  JUR, 
APĂR și 
INFOCOM 

 pt. raport 
comun 

S  -  

TDR: 
13.05.2021 

  
                                  IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                            

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte 
normative în domeniul serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, respectiv, Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, Legea serviciului de salubrizare 
a localităţilor nr.101/2006, Legea serviciului 
de iluminat public nr.230/2006 şi Legea 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor. 
Intervenţiile legislative vizează eliminarea 
inadvertenţelor existente între legea 
generală şi legile speciale care 
reglementează serviciile comunitare de 
utilităţi publice cu privire la înţelesul 
noţiunilor de gestiune directă şi gestiune 
delegată. 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

2 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. 
(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004, urmărindu-se, printre altele, 
stabilirea mai precisă a sensului unor 
expresii, prevederea posibilităţii desemnării 
drept persoană care să asigure creşterea şi 
îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la 

S  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 
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Președintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

gradul IV şi a altor persoane faţă de care 
acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau s-
a bucurat de viaţa de familie, redefinirea 
serviciilor de tip rezidenţial, precum şi 
instituirea unei indemnizaţii lunare de 
sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, pentru familia 
sau persoana care a primit în plasament sau 
este tutore al unui copil, pe perioada în care 
asigură creşterea şi îngrijirea copilului . 

3 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor. (poz. I-a-
1) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, intervenţiile vizând, 
în principal, instituirea de reglementări de 
natură a asigura transpunerea dispoziţiilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 
2019/69, precum şi prevederi care să creeze 
cadrul legal naţional pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului delegat UE 
2019/686. 

S  - APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

CD -  

TDR: 
10.02.2021 

4 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind 
desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din 
justiţie. (poz. I-b-11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 
măsuri tranzitorii care decurg din această 
operaţiune. 

 

CD -  
Adoptat pe 
24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

5 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului 
nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul 
financiar preventiv. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul extinderii 
regimului juridic al incompatibilităţilor şi al 
conflictelor de interese prevăzute pentru 
funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

S  - Adoptată 
pe 
24.10.2018 

CD - 
Adoptată pe 
04.04.2021 
 

La 
promulgare 
din data de 
24.04.2021 

6 

PLx 
107/2021 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană 
a Consiliilor Europene de Mediu 
şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
de participare a Secretariatului 
General al Guvernului, precum şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind 

Aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare 
Durabilă (EEAC), prin Departamentul 
pentru dezvoltare durabilă, care 
coordonează implementarea Strategiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030, la nivel naţional şi îşi 
desfăşoară activitatea în finanţarea 
Secretariatul General al Guvernului. Sumele 

S  - Adoptată 
pe 
15.02.2021 
CD - 
Adoptată pe 
21.04.2021 
 

La 
promulgare 
din data de 
01.05.2021 
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autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. poz. (I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

necesare plăţii cotizaţiei anuale se vor 
asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, 
pentru Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă. 

7 

PLx 
127/2021 

 
L 

119/2021 

Proiect de Lege privind 
acceptarea Convenţiei globale 
pentru recunoaşterea calificărilor 
din învăţământul superior, 
adoptată la Paris la 25 noiembrie 
2019. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din învăţământul 
superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 
2019. 

CD - 
Adoptată pe 
21.04.2021 
S  - ÎNV și 
MUN 
pt. raport 
comun 

 

TDR: 
11.05.2021 

8 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2000 privind omologarea şi 
cerficarea produselor şi a 
materialelor de exploatare 
utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora. (poz. I-
b-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000, intervenţiile 
legislative vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
30 mai 2018 privind omologarea şi 
supravegherea pieţei autovehiculelor şi 
remorcilor acestora, precum şi ale 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de 
abrogare a Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptată  
pe 
30.09.2020 

CD -  
Adoptată pe 
17.03.2021 

 

Legea nr. 
78/2021 

9 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 
privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse militare. 
(poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse 
militare, în scopul îmbunătăţirii dispoziţiilor 
referitoare la sancţiunile aplicabile. Astfel, 
se iniţiază demersuri în direcţia completării 
cadrului sancţionator cu precizări explicite 

 

S - Adoptată  
pe 
17.03.2021 
CD -  
Adoptată pe 
10.06.2020 

Legea nr. 
80/2021 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

privind pedeapsa penală pentru efectuarea 
de operaţiuni de export, transfer, import şi 
intermediere cu produse militare fără a 
deţine licenţă. 

 

10 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Lege privind completarea art.49 
din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
(poz. I-b-14)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea nr.129/2019. 
Proiectul de act normativ transpune 
dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si ale art.10 
alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/167 
3 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind combaterea 
prin măsuri de drept penal a spălării 
banilor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12 
noiembrie 2018. 

S  - Adoptată 
pe 
27.07.2020 

CD - Adoptat 
pe 
31.03.2021 
 

Legea nr. 
102/2021 

11 

PLx 
3/2021 

 
L 

55/2021 
 
 

Lege privind unele măsuri în 
domeniul justiţiei în contextul 
pandemiei de COVID-19.  
(poz. I-a-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a unor 
măsuri specifice, temporare, aplicabile pe 
durata stării de alertă declarată în condiţiile 
legii, precum şi pentru o perioadă de 30 de 
zile de la încetarea acesteia, menite să 
permită atât asigurarea unei protecţii 
adecvate a magistraţilor, a personalului 
auxiliar de specialitate şi a celui conex din 
cadrul organelor judiciare, precum şi a 
justiţiabililor împotriva îmbolnăvirii cu 
coronavirusul SARS-CoV-2, în contextul 
activităţilor judiciare, salvgardându-se astfel 
drepturile la sănătate, la integritate fizică şi 
la viaţă, cât şi continuarea activităţii de 
înfăptuire a justiţiei în condiţii optime. 
Intervenţiile legislative vizează 
reglementarea în regim de urgenţă a 
posibilităţii prioritizării activităţii de 
judecată a uneia sau mai multor secţii ale 
unei instanţe ori a instanţei în ansamblu său, 
atunci când, din motive generate de 
pandemia de COVID-19, activitatea de 
judecată la nivelul respectivei instanţe este 
necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii 
activităţii de judecată poate fi dispusă pe o 
durată de cel mult 14 zile, aceasta putând fi 
prelungită, la propunerea colegiului de 
conducere al instanţei afectate.  

CD -  
Adoptată pe 
10.03.2021 

S  - Adoptată 
pe 
06.04.2021 

 
 

Legea nr. 
114/2021 

12 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.270/2015 
privind Statutul rezerviştilor 
voluntari. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015, în scopul creşterii atractivităţii 
serviciului militar în calitate de rezervist 
voluntar, prin creşterea nivelului de 
remunerare şi prin eliminarea unor 

 

CD -  
Adoptată pe 
24.02.2021 

Legea nr. 
115/2021 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 - Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

obligaţii/constrângeri. 
S  - Adoptată 
pe 
06.04.2021 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

  
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2010. (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual 
de executie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente.  
anului 2010. 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi 
a contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

3 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.(poz. I-c-5)  

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
04.04.2016 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și 
a contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2011.  

Aprobarea contului general anual 
de execuție a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 și a 
contului general anual de execuție 
a bugetului asigurărilor pentru 
șomaj pe anul 2011. 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 
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crt 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 (poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

5 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuție a bugetului de 
stat, a contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011. (poz. I-c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de 
execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.   

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2012. (poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012.  
(poz. I-c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 
2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 
cuprinde rezultatul activităţilor de 
audit şi control , desfăşurate asupra 
modului de formare, de 
administrare şi întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului şi 
ale sectorului public în exerciţiul 
financiar al anului 2013. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015  

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2013.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi contul general 
anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor  pentru şomaj pe anul 
2013 au fost întocmite în structura 
bugetului aprobat prin Legea 
bugetului asigurărior sociale de 
stat nr.6/2013, aşa cum a fost 
modificată prin ordonanţele de 
rectificare a bugetului. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015 

 

 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2014. (poz. 
I-c-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
28.06.2016 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual 
de execuție al bugetului de stat 
aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 103.767,6 
milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei 
sub prevederile bugetare aprobate), 
cheltuieli în sumă de 125.215,8 
milioane lei (cu 8.399,4 milioane lei 
sub creditele bugetare aprobate) și 
un deficit în sumă de 21.448,2 
milioane lei. Veniturile încasate la 
bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate în 
anul 2015 au fost în sumă de 
23.316,6 milioane lei (cu 239,1 
milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate). Cheltuielile 
bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate în 
anul 2015 au fost în sumă de 
23.489,9 milioane lei (cu 65,8 
milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate). 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 
PLx  

192/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi 

Aprobarea contului general anual 
de execuție al bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent 

CD +S  
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
113/2017 

 

a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2015.  
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

anului 2015, cuprinzând venituri în 
sumă de 54.941,9 milioane lei, 
cheltuieli totale în sumă de 
54.705,0 milioane lei, rezultând un 
excedent în sumă de 236,9 milioane 
lei. Execuția sistemului public de 
pensii s-a realizat astfel: venituri în 
sumă de 54.609,4 milioane lei și 
cheltuieli în sumă de 54.609,4 
milioane lei. 

BUG CD + 
BUG S 

 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2016. (poz. I-c-
14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2016.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 
2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017.  
(poz. I-c-17) 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente 
anului 2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat 
aferent anului 2018, cuprinzând 
venituri în sumă de 142.291,0 
milioane lei, cheltuieli în sumă de 
174.674,1 milioane lei şi un deficit 
în sumă de 32.383,1 milioane lei, 
De asemenea, se aprobă contul 
general anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 
aferent anului 2018, cuprinzând 
venituri în sumă de 35.651,3 
milioane lei, cheltuieli în sumă de 
34.854,1 milioane lei, cu 100,0 
milioane lei sub creditele bugetare 
definitive aprobate. Execuţia 
Bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate la 
finele anului 2018 s-a încheiat cu 
un excedent în sumă de 797,2 
milioane lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2018.  
(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
63.800,5 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 63.560,0 milioane lei, şi un 
excedent în sumă de 240,5 milioane 
lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
98/2021 

 
L 

30/2021 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei 
(UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 
din 14 decembrie 2020 privind sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii Europene şi de 
abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 
Euratom, adoptată la Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, 
EURATOM) 2020/2053 a 
Consiliului din 14 decembrie 2020 
privind sistemul de resurse proprii 
ale Uniunii Europene şi de 
abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 
Euratom, adoptată la Bruxelles. 
Între principalele modificări ale 
sistemului resurselor proprii 
menţionăm introducerea unui 
instrument de relansare economică 
a Uniunii Europene, cu titlul de 
prevedere excepţională şi 

Raport depus 
pe data de 
01.03.2021 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

temporară cu scopul unic de a 
aborda consecinţele crizei 
provocate de COVID-19, precum şi 
majorarea plafoanelor resurselor 
proprii.  

20 

BP 
586/2020 

 
B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2019. (poz. 
I-c-20) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

21 

BP 
587/2020 

 
B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi 
a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2019.  
(poz. I-c-21) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  13 mai 2021 ) 

 

I.  În perioada  10 – 13 mai  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  36  avize. 
Cele 14  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              8 
 rapoarte de respingere           6  

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                         4 
 Ordonanțe ale Guvernului                                            1               
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                      9            

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  977  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 106 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 24  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

II.De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  276 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                            235 

 rapoarte suplimentare 
30 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
11 

TOTAL 276 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 10 – 13 mai 2021 

  
I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 605/2020  

  Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin 
decontate din fonduri 
europene, ca urmare a 
răspândirii 
coronavirusului 
COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
muncă 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 urmărindu-se, potrivit 
expunerii de motive, următoarele: 
acordarea stimulentului de risc 
pentru personalul din centrele 
rezidenţiale, izolat preventiv la 
locul de muncă, stabilirea 
cuantumului la 2500, brut, pentru 
toată perioada, asigurarea resurselor 
financiare de la bugetul de stat, prin 
bugetul MMPS, implicarea 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială în centralizarea 
datelor referitoare la furnizorii de 
servicii şi trimiterea acestora la 
Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale pentru efectuarea plăţii, 
decontarea cheltuielilor 
Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale din fondurile europene 
aferente Programului operaţional 
„Capital uman”, conform regulilor 
de eligibilitate stabilite la nivelul 
programului şi, respectiv, al 
ghidurilor solicitantului 

 2 
deputați,   
adoptat    
de Senat 

 20.04.21 
27.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(229/R din 
11.05.21)  

2 PLx 25/2017 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2016 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.109/2008 privind 
acordarea de ajutor de 
stat individual având ca 
obiectiv dezvoltarea 
regională 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2016. Potrivit 
proiectului, Societatea Ford 
România S.A. se angajează să 
demareze în luna octombrie 2016 
investiţia de 130 milioane de euro, 
din care 100 de milioane pentru 
introducerea în fabricaţie a unui 
nou model de autovehicul la 
Craiova şi 30 de milioane euro 
pentru producţia de motoare, 
exclusiv din surse proprii şi fără 
implicarea unor elemente de natura 
ajutorului de stat. În cazul în care 
investiţia nu atinge nivelul minim 
asumat şi nu este realizată în 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

11.05.21 

Raport de 
aprobare 

(230/R din 
12.05.21) 
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termenul stabilit, prelungirea 
perioadei de realizare a volumelor 
de producţie de automobile şi de 
motoare până la data de 31 
decembrie 2025 va înceta să 
producă efecte juridice în favoarea 
societăţii şi se va reactiva 
mecanismul iniţial de recuperare a 
ajutorului de stat, proporţional cu 
gradul de nerealizare a volumului 
de producţie la data de 31 
decembrie 2017 

3 PLx 480/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2013 
privind întărirea 
disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori 
economici la care statul 
sau unităţile 
administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin 
direct ori indirect o 
participaţie majoritară 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2013. 
Intervenţiile legislative vizează 
definirea unor noţiuni, precum şi 
reglementarea altor modalităţi de 
aprobare a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru întreprinderile 
publice la care numirea comisiilor 
de administraţie/supraveghere este 
finalizată şi indicatorii de 
performanţă financiari şi 
nefinanciari au fost aprobaţi 
conform prevederilor legale 

1 senator,    
adoptat   
de Senat 

11.05.21 

Raport de 
respingere 
(231/R din 
12.05.21) 

4 PLx 482/2019 

Proiect de Lege pentru 
reglementarea unor 
măsuri în domeniul 
competenţei de control 
a Ministerului 
Finanţelor Publice şi 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 

Reglementarea unor măsuri în 
domeniul competenţei de control a 
Ministerului Finanţelor Publice şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative 

1 senator,    
adoptat    
de Senat 

  
11.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(232/R din 
12.05.21)  

5 PLx 470/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2019 
pentru completarea 
art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație, 
Comisia pentru 
muncă și Comisia 
juridică 

Completarea art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, 
înalt funcţionar public, pentru 
asigurarea stabilităţii funcţionării 
ministerului, pe perioada vacanţei 
funcţiei de ministru sau în situaţia 
imposibilităţii exercitării de către 
acesta a funcţiei 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

11.05.21 

Raport  
suplimentar 
de aprobare  
(147/RS din 

11.05.21) 
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II. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 470/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG 
nr.63/2019 pentru 
completarea art.61 
alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget, Comisia 
pentru muncă și 
Comisia juridică 

Completarea art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, 
înalt funcţionar public, pentru 
asigurarea stabilităţii funcţionării 
ministerului, pe perioada vacanţei 
funcţiei de ministru sau în situaţia 
imposibilităţii exercitării de către 
acesta a funcţiei 

Guvern,    
adoptat  
de Senat 

11.05.21 

Raport  
suplimentar 
de aprobare  
(147/RS din 

11.05.21) 

 
III. Comisia pentru  mediu 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 PLx 195/2018 

Propunere legislativă 
privind transmiterea unor 
suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului 
şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale 
"Apele Române" în 
domeniul public al 
municipiului Sibiu şi în 
administrarea Consiliului 
Local Sibiu – raport 
comun cu Comisia 
juridică. 

Transmiterea unor suprafeţe de 
teren, constând în malurile şi 
albia majoră a râului Cibin, din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea 
Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” în domeniul 
public al municipiului Sibiu şi 
în administrarea Consiliului 
Local Sibiu 

7 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

10.02.21 
20.04.21 

 

Raport de 
respingere 
(224/R din 
10.05.21) 
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IV. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 605/2020  

  Proiect de Lege 
pentru modificarea şi 
completarea art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului 
nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor 
măsuri de sprijin 
decontate din fonduri 
europene, ca urmare a 
răspândirii 
coronavirusului 
COVID-19, pe 
perioada stării de 
urgenţă – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 urmărindu-se, potrivit 
expunerii de motive, următoarele: 
acordarea stimulentului de risc pentru 
personalul din centrele rezidenţiale, 
izolat preventiv la locul de muncă, 
stabilirea cuantumului la 2500, brut, 
pentru toată perioada, asigurarea 
resurselor financiare de la bugetul de 
stat, prin bugetul MMPS, implicarea 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială în centralizarea 
datelor referitoare la furnizorii de 
servicii şi trimiterea acestora la 
Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale pentru efectuarea plăţii, 
decontarea cheltuielilor Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale din 
fondurile europene aferente 
Programului operaţional „Capital 
uman”, conform regulilor de 
eligibilitate stabilite la nivelul 
programului şi, respectiv, al 
ghidurilor solicitantului 

 2 
deputați,   
adoptat    
de Senat 

 20.04.21 
27.04.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(229/R din 
11.05.21)  

2 PLx 470/2019 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
OUG nr.63/2019 
pentru completarea 
art.61 alin.(2) din 
OUG nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
buget, Comisia 
pentru 
administrație și 
Comisia juridică 

Completarea art.61 alin.(2) din OUG 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, 
înalt funcţionar public, pentru 
asigurarea stabilităţii funcţionării 
ministerului, pe perioada vacanţei 
funcţiei de ministru sau în situaţia 
imposibilităţii exercitării de către 
acesta a funcţiei 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

11.05.21 

Raport  
suplimentar 
de aprobare  
(147/RS din 

11.05.21) 
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V. Comisia pentru învățământ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

138/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.14/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.194/2002 
privind regimul 
străinilor în 
România – 
raport comun cu 
Comisia juridică 
și Comisia 
pentru apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002. Potrivit 
expunerii de motive, prin proiectul de act 
normativ, sunt avute în vedere, printre 
altele, reglementarea situaţiei juridice, în 
ceea ce priveşte obţinerea vizelor de lungă 
şedere şi prelungirea ulterioară a dreptului 
de şedere, pentru străinii bursieri ai 
instituţiilor de învăţământ universitar de 
stat, acreditate ori autorizate provizoriu 
potrivit legii, rectificarea unei omisiuni în 
transpunerea dispoziţiilor art.17 alin.(4) din 
Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2016 
privind condiţiile de intrare şi de şedere a 
resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, 
studii, formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de elevi 
sau proiecte educaţionale şi muncă au pair, 
prin completarea corespunzătoare a 
autocolantelor de vize de lungă şedere 
eliberate în favoarea străinilor cercetători 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

7.04.21 
28.04.21 

Raport de 
aprobare  

(228/R din 
11.05.21) 

 
VI. Comisia pentru cultură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

148/2021 

Proiect de Lege 
pentru 
ratificarea 
Convenţiei 
Consiliului 
Europei privind 
coproducţia 
cinematografică 
(revizuită), 
deschisă spre 
semnare la 
Rotterdam, la 30 
ianuarie 2017, 
semnată de 
România la 
Strasbourg, la 
19 ianuarie 2021 

Ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind coproducţia cinematografică 
(revizuită), dechisă spre semnare la Rotterdam, 
la 30 ianuarie 2017, semnată de România la 
Strasbourg, la 19 ianuarie 2021. Convenţia 
conţine dispoziţii privind: promovarea şi 
dezvoltarea coproducţiei cinematografice la 
nivel internaţional, alinierea cadrului legal de 
participare a producătorilor români la 
coproducţiile cinematografice, încurajarea 
cooperării în domeniul producţiei 
cinematografice, sporirea diversităţii în 
domeniul cinematografiei, cu scopul de a 
realiza o mai mare unitate între statele 
participante, precum şi promovarea idealurilor 
şi principiilor comune care constituie 
moştenirea culturală împărtăşită, constituind, 
astfel, crearea unui dialog aprofundat pe bazele 

Guvern 

 
 
 
 

Raport de 
aprobare  

(234/R din 
13.05.21) 
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producţiei culturale prin intermediul cooperării 
culturale multilaterale în domeniul 
cinematografiei. Convenţia se aplică 
coproducţiilor care reunesc cel puţin trei 
coproducători stabiliţi în State Părţi ale 
Convenţiei, precum şi coproducţiilor care 
implică cel puţin trei coproducători stabiliţi în 
trei State Părţi diferite ale Convenţiei şi unul 
sau mai mulţi coproducători care nu sunt 
stabiliţi în aceste State Părţi 

 
VII. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
185/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.135/2010 privind 
Codul de procedură 
penală 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală. Demersul legislativ are ca scop 
consacrarea garanţiilor necesare 
înfăptuirii actului de justiţie, astfel încât 
dreptul de acces la instanţă şi dreptul la 
un process echitabil să nu fie afectate, 
având în vedere pronunţarea de către 
Curtea Constituţională, la data de 7 
aprilie 2021, a deciziei prin care a 
admis excepţia de neconstituţionalitate 
şi a constatat că dispoziţiile art.400 
alin.(1), ale art.405 alin.(3) şi ale art.406 
alin.(1) şi (2) din Codul de procedură 
penală sunt neconstituţionale 

5 
parlam.,  
adoptat  

 de Senat 

10.05.21 

Raport de 
aprobare  

(223/R din 
10.05.21) 

2 PLx 
195/2018 

Propunere legislativă 
privind transmiterea 
unor suprafeţe de teren 
din domeniul public al 
statului şi din 
administrarea 
Administraţiei 
Naţionale "Apele 
Române" în domeniul 
public al municipiului 
Sibiu şi în 
administrarea 
Consiliului Local 
Sibiu – raport comun 
cu Comisia  pentru 
mediu. 

Transmiterea unor suprafeţe de teren, 
constând în malurile şi albia majoră a 
râului Cibin, din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” în domeniul public al 
municipiului Sibiu şi în administrarea 
Consiliului Local Sibiu 

7 
parlam.,   
respinsă   
de Senat 

10.02.21 
20.04.21 

 

Raport de 
respingere 
(224/R din 
10.05.21) 
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3 Plx 525/2018 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor 
şi a măsurilor 
privative de libertate 
dispuse de organele 
judiciare în cursul 
procesului penal 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.254/2013, în sensul înfiinţării unui 
centru educativ pentru minori şi a unui 
centru de detenţie pentru minori în 
fiecare dintre cele 8 regiuni de 
dezvoltare ale României, în subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. Mijlocele financiare 
necesare funcţionării, dotării şi 
investiţiilor din centrele educative şi 
cele de detenţie urmează a fi asigurate 
de la bugetul de stat, în proporţie de 
50% din bugetul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi 50% prin 
bugetul consiliilor judeţene din regiunea 
respectivă 

45 
parlam.,  
respinsă  
de Senat 

22.04.21 

Raport de 
respingere 
(225/R din 
10.05.21) 

4 PLx 54/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.192 
din Legea nr.286/2009 
privind Codul Penal 

Completarea art.192 - Uciderea din 
culpă - din Legea nr.286/2009. Potrivit 
proiectului, dacă uciderea din culpă a 
fost comisă în condiţiile art.335 din 
Codul penal (conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere) sau ale 
art.336 din Codul penal (conducerea 
unui vehicul sub influenţa alcoolului 
sau a altor substanţe), nu se poate 
dispune renunţarea la aplicarea 
pedepsei, amânarea aplicării pedepsei 
sau orice formă de suspendare a 
executării pedepsei 

1 senator,   
adoptat    
de Senat 

22.04.21 

Raport de 
respingere 
(226/R din 
10.05.21) 

5 PLx 26/2020 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului 
nr.75/2019 pentru 
completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.119/2006 privind 
unele măsuri necesare 
pentru aplicarea unor 
regulamente 
comunitare de la data 
aderării României la 
Uniunea Europeană, 
precum şi pentru 
modificarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de 
timbru 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2013, în sensul stabilirii măsurilor 
necesare aplicării Regulamentului (UE) 
nr.655/2014 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

15.04.21 

Raport de 
aprobare 

(227/R din 
10.05.21) 
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6 
PLx 

138/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului 
nr.14/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 
nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în 
România – raport 
comun cu Comisia 
pentru învățământ și 
Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002. 
Potrivit expunerii de motive, prin 
proiectul de act normativ, sunt avute în 
vedere, printre altele, reglementarea 
situaţiei juridice, în ceea ce priveşte 
obţinerea vizelor de lungă şedere şi 
prelungirea ulterioară a dreptului de 
şedere, pentru străinii bursieri ai 
instituţiilor de învăţământ universitar de 
stat, acreditate ori autorizate provizoriu 
potrivit legii, rectificarea unei omisiuni 
în transpunerea dispoziţiilor art.17 
alin.(4) din Directiva (UE) 2016/801 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 mai 2016 privind condiţiile de 
intrare şi de şedere a resortisanţilor 
ţărilor terţe pentru cercetare, studii, 
formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de 
elevi sau proiecte educaţionale şi muncă 
au pair, prin completarea 
corespunzătoare a autocolantelor de 
vize de lungă şedere eliberate în 
favoarea străinilor cercetători 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

7.04.21 
28.04.21 

Raport de 
aprobare  

(228/R din 
11.05.21) 

7 PLx 42/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.134/2010 privind 
Codul de procedură 
civilă 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.134/2010, în vederea susţinerii 
dosarelor aflate pe rolul instanţelor de 
judecată şi prin sistem de 
videoconferinţă 

1 
deputat,   
adoptat   
de Senat 

5.05.21 

Raport de 
respingere  
(235/R din 
13.05.21) 

8 
PLx 

470/2019 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
OUG nr.63/2019 
pentru completarea 
art.61 alin.(2) din 
OUG nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
buget, Comisia 
pentru administrație 
și Comisia pentru 
muncă 

Completarea art.61 alin.(2) din OUG 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, înalt 
funcţionar public, pentru asigurarea 
stabilităţii funcţionării ministerului, pe 
perioada vacanţei funcţiei de ministru 
sau în situaţia imposibilităţii exercitării 
de către acesta a funcţiei 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

11.05.21 

Raport  
suplimentar 
de aprobare  
(147/RS din 

11.05.21) 
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VIII. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

138/2021 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.14/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în 
România – raport 
comun cu Comisia 
pentru învățământ 
și Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002. 
Potrivit expunerii de motive, prin 
proiectul de act normativ, sunt avute în 
vedere, printre altele, reglementarea 
situaţiei juridice, în ceea ce priveşte 
obţinerea vizelor de lungă şedere şi 
prelungirea ulterioară a dreptului de 
şedere, pentru străinii bursieri ai 
instituţiilor de învăţământ universitar de 
stat, acreditate ori autorizate provizoriu 
potrivit legii, rectificarea unei omisiuni 
în transpunerea dispoziţiilor art.17 
alin.(4) din Directiva (UE) 2016/801 a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 mai 2016 privind condiţiile de 
intrare şi de şedere a resortisanţilor 
ţărilor terţe pentru cercetare, studii, 
formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de 
elevi sau proiecte educaţionale şi muncă 
au pair, prin completarea 
corespunzătoare a autocolantelor de 
vize de lungă şedere eliberate în 
favoarea străinilor cercetători 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

7.04.21 
28.04.21 

Raport de 
aprobare  

(228/R din 
11.05.21) 

 
IX. Comisia pentru constituționalitate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

219/2018 

Proiect de Lege 
privind trecerea unui 
imobil din domeniul 
public al statului şi din 
administrarea 
Instituţiei Prefectului 
Judeţul Bacău, în 
domeniul public al 
Judeţului Bacău 

Sesizare de neconstituționalitate 
referitoare la prevederile Legii pentru 
modificarea Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică şi 
pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Bacău, în domeniul public al 
judeţului Bacău. 

8 
parlam.,   
adoptat â 
 de Senat 

12.05.21 

Raport de 
respingere 
(233/R din 
13.05.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 Declarații 

 
 

PNRR, un eșec de proporții al coaliției de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR 
 
După cum am fost cu toții informați, Comisia Europeană a respins din nou Planul Național de Relansare și Reziliență 

(PNRR) al României, elaborat de actuala coaliție de guvernare formată din PNL-USRPLUS-UDMR. Așadar, există un risc tot 
mai mare de a nu avea proiecte fezabile pentru toate cele 29 de miliarde euro, cât mai sunt încă alocate pentru țara noastră, și 
să primim banii foarte târziu. 

Elaborat mai mult decât superficial, cu grave carențe structurale, rupt de realități și de nevoile comunităților locale, 
PNRR, atât în versiunea inițială din decembrie 2020, cât și în versiunile din martie și aprilie 2021, este departe de a genera 
acele reforme de care România are atâta nevoie.  

Tot ceea ce auzim în ultima perioadă legat de PNRR sunt eșecurile înregistrate pe bandă rulantă ca urmare a 
negocierilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene: ”Un nou eșec pentru PNRR: Educația pierde 700 de milioane de 
euro” sau ”Încă un eșec în PNRR: Proiectul de 600 de milioane de euro pentru conectarea la gaze a sute de localități din 
România, respins de Comisia Europeană”, acestea fiind doar ultimele două lovituri pe care le-am primit zilele acestea. 

Referitor la conectarea cu gaze naturale a sute de localități din România, reprezentanții comisiei europene au precizat că 
nu finanțează investiții poluante, dar după cum știm în România, la ora actuală, populația folosește majoritar energie termică 
generată de arderea maselor lemnoase, ceea ce este un factor extrem de poluant. Comisia europeană, a emis chiar o propunere 
să se realizeze investiții integrate prin racordarea la rețelele inteligente de gaz, diminuându-se astfel poluarea existentă la 
momentul actual. Totodată, se pot realiza investiții pentru producția de bio-gaz și investiții pentru realizarea energiei termice în 
sistem de piroliză, deci soluții sunt, trebuie doar prezentate profesionist, de oameni competenți și integrate conform 
specificului local al țării noastre. 

Este important de precizat că multe primării din țară au deja comandate studii de fezabilitate pentru investiții în rețele de 
gaz și așteaptă de la guvern soluții de finanțare pentru un proiect atât de necesar și important. 

PNRR este responsabilitatea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, dar la acest proiect au lucrat toate 
ministerele, iar inclusiv președintele Klaus Iohannis a participat la mai multe negocieri pe subiectul PNRR, când invita la 
Cotroceni diverși miniștri sau lideri ai partidelor politice aflate la guvernare. Prin urmare, eșecul PNRR reflectă o vină 
colectivă a tuturor celor implicați, fie că sunt reprezentanți ai coaliției de guvernare PNL-USRPLUS- UDMR, fie ai 
administrației prezidențiale. 

România are mai puțin de o lună la dispoziție să refacă PNRR-ul, după indicațiile Comisiei Europene. O soluție pentru 
guvern ar fi ca în elaborarea planului să se renunțe la jocurile politice și la lupta între grupurile de interese aflate în spatele 
fiecărui partid aflat la guvernare. Avem nevoie de oameni competenți în domeniu care să ofere consultanță, pentru a se evita 
situația în care ne vom face din nou de râs, pentru a patra oară. 
 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
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Declarație politică 
 
Ignoranța celor care ne guvernează, lipsa lor de viziune și oamenii foarte slabi profesional pe care i-au cocoțat pe criterii 

politice la vârful cercetării românești au făcut astfel încât România să fie eliminată din cel mai important proiect științific 
european, proiect pe care l-a fondat alături de Ungaria si Cehia in timpul guvernării PSD, în anul 2013. În vremuri în care 
populația este îndemnată zilnic, în mod legitim să creadă în știință și în rezultatele acesteia, în ani în care singurul triumf 
notabil al științei românești este înregistrat de laserul de la Măgurele, în zile în care bugetul cercetării românești e schilodit de 
guvernanți neștiutori, România a pierdut definitiv statutul de membru fondator al ELIDC/ERIC (Extreme Light Infrastructure 
Delivery Consortium/European Research Infrastructure Consortium). Rușine vouă celor care conduceți România către umilința 
de a fi eliminată din proiecte științifice pe care le-a inițiat și cărora le-a oferit anvergură atunci când noi conduceam țara! 
Rușine vouă guvernanți PNL-PLUSR pentru felul în care amăgiți oamenii de știință români cu himera unor investiții viitoare 
în timp ce îi scoateți de pe harta cercetării europene! Rușine vouă pentru felul ipocrit în care fluturați preocuparea pentru 
România Educată în timp ce ați condamnat la dispariție produsul de vârf al științei românești recente! 

Proiectele dezvoltate în cadrul Institutului de la Măgurele au atras interesul și aprecierea lumii științifice internaționale. 
In timpul guvernării PSD, în anul 2013, s-a depus un amplu efort de coordonare a resurselor, s-au reunit energii, interese și 
contribuții din întreg spectrul academic, politic, științific astfel încât să putem face din susținerea Institutului și proiectelor sale 
un adevărat Proiect de țara in domeniul științific. Am reușit! Am demarat dialogul la nivel internațional, am stimulat interesul 
specialiștilor străini, ne-am propus să extindem proiectul românesc astfel încât el să devină proiect european. Am reușit! Am 
fondat și lansat acest proiect la nivel European alături de Ungaria si Cehia. A fost primul triumf al cercetării românești din 
ultimele decenii și singurul demers științific care a depășit granițele țării căpătând suport, consistență, finanțare si anvergură 
europeană. Specialiștii români conduși de lideri politici ai PSD au reușit acest triumf pentru România, atunci! Lucrurile au 
funcționat bine, proiectul a avut rezultate, cooperarea a avansat. Până când la butoanele țarii au venit „oamenii noi” ai politicii, 
până când politrucii lor fără școală, fără priceperi, fără viziune au început să distrugă tot ceea ce am construit noi. Săptămâna 
trecută Romania a pierdut definitiv statutul de membru fondator al proiectului pe care ea l-a fondat. România nu mai are nici 
măcar statutul de observator în cadrul proiectului ELIDC/ERIC. În lipsa recunoașterii rezultatelor sale de către comunitatea 
științifică internațională, in lipsa sprijinului internațional și a resurselor financiare alocate de UE, laserul de la Măgurele este 
condamnat, practic la dispariție. Cel mai important proiect al științei românești din ultimele cinici-șase decenii, produsul cel 
mai măreț al cercetării românești contemporane, rezultatele excepționale ale unor minți românești sclipitoare și eforturile a 
câteva generații de savanți români au fost aruncate la coșul istoriei de coaliția groparilor PNL-PLUSR. Nu contenesc să mă 
întreb dacă este doar prostie sau este vorba despre rea-voință? 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

Incompetența distruge orice speranță! 
 
Românii și-au pus mari speranțe în fondurile europene în valoare de 40 de miliarde alocate prin programul de reziliență 

după COVID. 
Din păcate, Comisia Europeană a avut o serie de obiecții față de proiectele prezentate de oficialii noștri. Au fost respinse 

mai multe proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență, printre care fondurile pentru sistemul de irigații.  
Comisia Europeană a constatat că proiectele din domeniul irigațiilor se bazează pe o tehnologie depășită, bazată pe un 

consum intensiv de energie, prejudiciază mediul, afectează biodiversitatea, epuizează resursele de apă. 
Justificările ministrului Oros sunt de-a dreptul hilare! ”Nu e totul pierdut. Vom aduce precizări că ceea ce vrem noi să 

facem nu dăunează semnificativ. Fiecare țară din zonă trebuie să aibă o strategie de gestionare a apei. De aceea, anul trecut, 
când am găsit această oportunitate a Planului Național de Redresare și Reziliență, primul proiect la care m-am gândit a fost 
legat de infrastructura care gestionează apa în mod durabil și responsabil. Eu sunt în continuare convins că trebuie să avem un 
proiect de țară privind strategia de gestionare a apei și că acest lucru se poate finanța și prin PNRR.“ 

Din această declarație se poate trage concluzia că în acest guvern ministerele sunt entități separate, nu conlucrează 
agricultura cu mediul, apele sau fondurile europene. Strategiile sectoriale sunt deocamdată la nivel de “gânduri” deși a trecut 
un an de când anti-guvernează! 
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Ca o completare a ironiei vine declarația Vicepremierului Barna, potrivit căruia, “pentru irigații vor fi alocate fonduri 
din bugetul național sau din fondurile structurale pe agricultură!” Când, și din ce capitol bugetar nu se specifică. 

Un aspect esențial îl constituie și termenul proiectului PNRR, care va fi supus aprobării Comisiei Europene. 
Guvernanții au transmis public că „o formă consolidată” va fi realizată până la jumătatea lunii mai, deși termenul inițial 

era în aprilie. Ne aflăm la scadență, dar totul plutește în mister. Atât conținutul cât și calendarul României. 
Partidul Social Democrat își reafirmă poziția de susținere a unui Plan Național al României bazat pe dialog, competență 

și profesionalism, eliminând respingerea din nou a unui plan politizat cu finanțări distribuite pe criterii politice în interiorul 
Guvernului. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Constantin Bîrca 

*** 
 

Declarație politică 
 

La multi ani de Ziua Internationala a Asistentului Medical! 
Felicitări și La mulți ani cu multă sanatate tuturor colegilor asistenți medicali și familiilor acestora! 
Astazi este ZIUA Internațională a Asistentilor Medicali, adică ziua celor care sunt zi de zi in spitale, policlinici, cămine, 

cabinete medicale, scoli sau centre de asistenta sociala. Ziua celor pentru care spitalul/ locul de munca inseamna ACASA. Ziua 
celor care zi de zi, noapte de noapte, sunt pe “frontul” medical. A celor care au dus si duc, alaturi de celelalte categorii din 
sanatate, greul in aceste vremuri de pandemie. 

Ziua celor care, din pacate, nu sunt inca apreciati - in Romania, asa cum ar trebui. 
Colegii noștri stau cel mai mult lângă bolnavi, administrează tratamentele prescrise, numără cele mai multe victime ale 

coronavirusului, cad la datorie sau ca urmare a stresului provocat de problemele de serviciu. Pe lângă atribuțiile profesionale, 
participă la campanii de donare de sânge, dăruind astfel VIAȚĂ semenilor aflați pe patul de suferință. Iar acum, în contextul 
pandemiei de coronavirus, asistenții medicali sunt din nou în linia întâi, demonstrând cât de importantă este profesia lor pentru 
salvarea semenilor. 

Asistenții medicali sunt implicaţi şi afectaţi emoţional mai mult decât permit să se vadă la locul de muncă. Ei sunt cu 
sufletul alături de pacienţi şi de multe ori îi poartă în gând şi după orele de serviciu, pentru că, pur şi simplu, le pasă. 

Anul acesta, la fel ca și anul trecut, de ziua profesiei, când sute de mii de asistenți medicali din întreaga lume fac scut 
pentru sănătatea noastră, înțelegem mai bine decât oricând că respectul și protecția pentru profesioniști trebuie să depășească 
bariera declarațiilor și să devină realitate. 

Mulțumiri, stimați colegi, pentru dedicație, pentru seriozitate și pentru implicare dincolo de limitele profesionale. 
Ne înclinam în fata voastră, ne înclinam în fata profesionalismului vostru, a curajului, a empatiei, a spiritului de 

sacrificiu de care dati dovada. 
La Mulți Ani!               Deputat 

Florin Buicu 
*** 

 

Vaccinarea nu trebuie să reprezinte un permis pentru respectarea drepturilor și libertăților! 
 
Pe parcursul ultimelor zile am auzit din partea guvernanților tot felul de idei legate de avantajele oferite persoanelor 

vaccinate. Această idee pe care o promovează Guvernul Cîțu nu reprezintă, din punctul meu de vedere, decât o ușă deschisă 
către încălcarea drepturilor garantate de Constituție.  

Personal consider că este dreptul fiecăruia să aleagă ce face cu propria viață, cu propriul organism și nimeni și nimic nu 
poate decide aceste lucruri, decât însuși propriul individ! De aceea, oricare dintre măsurile care vizează stimularea vaccinării 
ar trebui să fie însoțită de garanții că nu va duce la încălcarea drepturilor și libertăților românilor care nu se vaccinează. Pentru 
că, poate domnul Prim-ministru nu știe, sunt persoane care pur și simplu nu se pot vaccina. Vă supun atenției un singur 
exemplu: o familie iese în oraș să mănânce, iar părinții sunt vaccinați dar copilul nu. Ce se întâmplă în această situație? Copilul 
e ținut afară? 

Cred că nu trebuie să ne lăsăm dezbinați și divizați. Trebuie să ne gândim că există persoane care au propriile motive 
pentru care au decis să nu se vaccineze. Eu înțeleg faptul că aceste propuneri care creează discriminare vin din disperarea 
autorităților privind eșecul campaniei de vaccinare, dar asta nu înseamnă că drepturile garantate de Constituție pot fi îngrădite. 
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Mi se pare normal ca, în situaţia în care eu pot face dovada că nu sunt infectat cu SARS-CoV2, să îmi fie respectate şi mie 
drepturile. 

Am văzut, de asemenea, declarațiile hazardate ale ministrului Educației, care spunea că studenţii vaccinaţi ar putea să 
primească prioritate la acordarea locurilor în cămin. Aici deja vorbim de o problemă clară de discriminare. Apoi, sunt 
propuneri ca studenţii nevaccinaţi să intre în laboratoare doar în combinezoane. Din nou, este o propunere disproporţionată, 
care ne apropie de discriminare 

Oficialii trebuie să dea dovadă de mai multă responsabilitate atunci când fac declarații care pot afecta drepturile și 
libertățile cetățenilor. Aceștia trebuie să înțeleagă faptul că vaccinarea nu trebuie să reprezinte un permis pentru români de a 
avea acces la drepturile lor fundamentale. Orice restricţie impusă în privința exercitării unor drepturi şi libertăţi, potrivit 
Constituţiei, se realizează prin lege. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nici măcar prin lege nu poți discrimina. Chiar dacă 
treci o lege prin Parlament, ea nu poate să meargă împotriva textului constituțional care interzice discriminarea. 

De unde vine această campanie a guvernanţilor? Din gândirea simplistă că doar aşa pot convinge cât mai mulţi oameni 
să se vaccineze. Dar ceea ce nu înțeleg ei este că lucrurile ar fi stat altfel dacă ar fi decis ca „maratoanele vaccinării” să nu fie 
organizate doar pentru zonele urbane, ignorându-i pe românii de la sate. Până în momentul în care Guvernul nu va înțelege că 
e nevoie de o strategie țintită pentru satele din România, vom vedea mesajele triumfaliste legate de vaccinare doar din zonele 
urbane! Avem aproape jumătate din populația țării în zonele rurale. Sunt milioane de români care nu stau cu gândul la 
festivaluri precum Untold, Neversea sau Electric Castle. Sunt oameni simpli care vor ca viața lor să revină la normal și nimic 
mai mult.  

Atâta timp cât numărul de persoane vaccinate cu ambele doze este încă mult mai mic decât al celor care aşteaptă 
vaccinare, statul nu trebuie să trateze diferit cele două grupuri. Pentru că ar fi extrem de incorect să le spunem persoanelor care 
nu sunt vaccinate că nu au dreptul să iasă ori să reia anumite activităţi. Eu una sunt o iubitoare de libertate şi mi-ar fi greu să 
îmi imaginez o astfel de situaţie. Dar, dacă se va ajunge la oferirea de avantaje, de drepturi doar unei anumite categorii de 
cetățeni, atunci ar fi un regres în privința respectării drepturilor și libertăților. 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 

Joacă de grădiniță în curtea Guvernului 
 

Am intrat într-o nouă paradigmă de existență, generată de pandemia COVID, în care statele se adaptează din mers, 
pentru ca impactul asupra populației fiecărui stat, să fie cât mai mic. Nu același lucru se întâmplă în România unde, deși a 
trecut o bună perioadă de când au preluat guvernarea, actuala clasă politică aflată la guvernare nu face altceva decât să își 
justifice bâlbele și măsurile haotice, precum niște copii de grădiniță, plasând vina oriunde altundeva decât la ei.  

În fapt, fuga de răspundere a actualei coaliții de dreapta este singura constantă a guvernării 
Iohannis/PNL/USR+/UDMR. Spre exemplu, cu toate că, în anul 2020, cu guvernare PNL, România a înregistrat un deficit 
bugetar istoric de 9,97% din PIB, dublu față de anul 2019 și de trei ori mai mare decât limita admisă de Uniunea Europeană, 
guvernarea actuală aruncă vina pe pandemie sau pe ”greaua moștenire”, numai că vina le aparține exclusiv lor, pentru că nu au 
știut să gestioneze niciun domeniu de activitate existent în România.  

Am asistat la bâlbâieli administrative, care au avut consecință directă asupra vieții românilor, asupra situației României 
ca stat. 

Au dovedit că nu pot face față presiunilor generate de pandemie, au dovedit că nu au viteză de reacție în situațiile 
problematice, au dovedit că nu știu să se adapteze nici la contextul intern, dar nici la cel extern.  

Singurele lucruri pe care ne-au demonstrat că le pot face bine, și le fac în continuare extraordinar, este  aruncarea 
responsabilităților de la unul la altul, neasumarea a nimic și cearta, ca la grădiniță, pe funcții, bani, influențe politice și mai 
nou, pe orgolii.  

Ce exemplu poți da românilor, când membrii unei coaliții nu se informează reciproc de deciziile pe care le iau, decizii 
care au impact direct asupra românilor? 

Ce exemplu poți da românilor, când un ministru află din presă de acțiunile subordonaților? 
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Ce exemplu poți da românilor când, în funcții cheie, în vreme de pandemie, pui oameni care habar nu au de sistemul 
medical, care habar nu au de consecințele deciziilor luate, oameni care, de fapt, nu au nicio legătură profesională cu domeniile 
pe care le coordonează? 

Au dovedit doar ceea ce știam de la bun început, anume că lipsa de încredere reciprocă le afectează vizibil, în mod 
direct, performanța guvernamentală. Iată că, au avut de dat în această perioadă testul coabitării, test care, din păcate, nu a fost 
trecut.  

Când vorbim despre actuala guvernare, avem certitudinea unui singur lucru: neasumarea răspunderii, lipsa planurilor 
concrete și lipsa viziunii! 

Și mai avem câteva certitudini: companiile de stat și private au pierderi spectaculoase, România se află, în momentul de 
față, pe ultimul loc la cheltuielile pe locuitor în ceea ce privește prevenția în sănătate, avem români cu grave afecțiuni care nu 
mai au acces la actul medical, sub justificarea pandemiei, avem români care și-au pierdut afacerile sau locurile de muncă, 
pentru care nu există nici un plan sau măsură guvernamentală pentru a-i sprijini și exemplele pot continua. 

Și guvernul nostru ce face? Ce știe mai bine: se ceartă! Se ceartă pe o bomboană precum Vasilică și Costeluș din grupa 
mică de la grădi!  

Stimați guvernanți, locul educatoarei, care vă va trage de urechi și vă va pune la colț, va fi tocmai poporul român care s-
a săturat de bâlbele și râzgâielile voastre!  

Treziți-vă cât mai aveți timp și guvernați! Românii vor guvernare, nu ceartă! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Virgil Alin Chirilă 

*** 
 

Caracatița corupției se extinde! Relații suspecte între capii poliției și clanurile interlope. MAI închide  
ochii când vine vorba de probleme grave la vârful sistemului 

 

O parte din lucrătorii MAI cu funcţii de conducere beneficiză de protecție sporită, fiind ocoliţi de anchetele de 
specialitate, lucru extrem de dăunător pentru sistem cât și pentru corecta funcționare a structurilor componente. Din păcate unii 
polițiști cu funcții de conducere sunt în slujba interlopilor și gestionează siguranța publică apărând interesele acestora.   

Miza mare în această ecuație este dată de faptul că acești oameni plasați în funcții cheie gestionează banul public. 
Un exemplu în acest sens este frauda la bugetul MAI, constând într-un prejudiciu material în cuantum de 10 milioane 

lei, ca urmare a săvârşirii unor ilegalități de către persoane cu funcții de conducere din cadrul Serviciului Omoruri al DGPMB.  
La Casa de Pensii a MAI avem o situație distinctă, în sensul că sunt în plată pensii majorate prin falsificarea unor 

documente financiare, fapt cunoscut de conducerea MAI fără a dispune măsuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat.  
Edificator este cazul din DGPMB, unde polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, care îndeplineau condițiile de vechime 

și vârstă au beneficiat de aceste falsuri și au în plată sume de bani majorate, altele decât cele cuvenite. 
S-a creat astfel discriminare în rândul acestei categorii profesionale, prin încasarea fără drept a unor sume de bani, 

fenomen ce generează un prejudiciu în continuă derulare și creștere. 
Sunt oameni în structurile de conducere care trebuie să plece acasă, să elibereze locul pentru profesioniști. Caracatița 

corupției s-a extins la nivel național! 
Am ajuns să  trăim într-un stat de tip mafiot, în care o parte dintre politicieni sunt în legătură directă cu lumea interlopă 

și dictează regulile siguranței publice. Mecaniscul e simplu: politicieni ancorați în zona mafiei sunt sprijiniți de lumea 
interlopă și încearcă să-și pună în funcțiile-cheie din poliție “omul lor”, un sistem de genul serviciu contra serviciu. 

Vorbim despre grave probleme existente în interiorul sistemului, generate în special de cei care ocupă funcții de 
conducere și care au legături suspecte cu clanuri și infractori, categorii care folosesc sume importante de bani pentru a-și 
asigura protecția. Reformele promise pentru reorganizarea activității Ministerului de Interne întârzie să apară iar funcțiile de 
conducere se ocupă în continuare pe alte criterii decât pe competență. 

Susțin reorganizarea instituțională a MAI și identificarea măsurilor necesare pentru a construi un sistem sănătos în care 
polițistul să fie protejat, un sistem în care funcțiile de conducere să fie ocupate pe criterii de profesionalism și integritate. 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
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Încă un potenţial eșec al Guvernării PNL-USR PLUS-UDMR: Planul Național de Redresare și Reziliență! 
 

Suntem țara care la momentul actual prezintă unele dintre cele mai mari nevoi pentru dezvoltare, iar guvernanții noștrii 
se prezintă în fața Comisiei Europene cu un Plan Național de Redresare și Reziliență la voia întâmplării. 

Dovada că aceștia nu au fost capabili să scrie proiecte concrete care să aducă României fondurile necesare reprezintă 
eșecul în negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene. Din fericire, mai avem încă timp până la depunerea oficială pentru a 
contura un plan care să conțină propuneri concrete legate de investițiile pentru construirea sistemelor de irigații, a proiectelor 
de infrastructură rutieră și a celor din rețeaua de gaze, proiecte în domeniul energiei regenerabile, în sănătate și educație. Dar 
pentru aceasta este nevoie de dialog cu partenerii sociali, cu Parlamentul, cu partidele politice, pentru a putea așeza pe masa 
Comisiei Europene un Plan Național de Redresare și Reziliență bine conturat, care poate fi implementat în calendarul dat și 
care să servească nevoilor țării. 

România urmează să primescă de la Uniunea Europeană un ajutor total de 29,2 miliarde de euro, din care puțin mai mult 
de jumătate reprezintă împrumuturi cu dobândă avantajoasă, iar restul sunt fonduri nerambursabile. 

Țin să le reamintesc guvernanților actuali că Planul Național de Redresare și Reziliență nu servește intereselor proprii ci 
nevoilor țării ai cărei reprezentanți au fost aleși să fie, iar din respect pentru cetățeni le cer să dea drumul unei dezbateri 
serioase pe această temă.  

Vă mulţumesc!                 Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
 

Guvernul PNL-USR a privat de educaţie sute de mii de elevi din toată ţara 
 

Haos, confuzie şi incertitudine. Sunt cuvintele de ordine când vine vorba despre cum gestionează actualul Guvern 
situaţia din Educaţie, în pandemie.  

Au bâjbâit şi s-au bâlbâit continuu, de un an şi mai bine, punând în pericol viitorul copiilor noştri. Au închis unităţile de 
învăţământ, atunci când alte state au considerat că elevii trebuie să meargă la şcoală. La presiunea opiniei publice, au redeschis 
şcolile, culmea, când rata infectării era mai mare decât atunci când le-au închis prima dată. Asta, doar ca să le închidă din nou, 
rând pe rând, la scurt timp. Au „decretat” 5 săptămâni de vacanţă forţată, dar NU au folosit timpul respectiv ca să găsească 
cele mai bune soluţii pentru reînceperea şcolii în siguranţă, acum, în luna mai. 

Cei responsabili, atât ministrul Educaţiei, cât şi cel al Sănătăţii, nu au făcut altceva decât să se contrazică permanent şi 
să ridice din umeri când le-au fost adresate întrebări esenţiale. Au lăsat luni întregi sute de mii de elevi fără acces la şcoala 
online, nealocând fondurile promise pentru tablete şi Internet. Cum vor recupera aceşti copii şi tineri atâtea ore pierdute, la 
toate materiile, mulţi dintre ei fiind în anii terminali? Cine va răspunde pentru rezultatele ce vor fi înregistrate la examenele din 
vară?  

Cum este posibil ca, abia acum, guvernanţii să îşi dea seama cât de prost au gestionat totul, permiţând - în penultima 
lună de şcoală - învățământul față în față pentru clasele din ciclul primar, deşi PSD a cerut acest lucru încă de anul trecut, când 
incidenţa era chiar mai mică? 

Când PSD le propunea asta, în România erau peste 2.700 de localități în scenariul verde. Acum, sunt mai puțin de 1.800 
de localități în scenariul verde. Aşadar, dacă astăzi au acceptat această decizie, nu au niciun argument epidemiologic care să 
justifice faptul că până acum au obligat elevii din clasele I-IV să facă școală în regim online! 

PNL-USR nu au făcut altceva decât să priveze de educaţie sute de mii de elevi din toată ţara. Iar şcoala a reînceput, 
săptămâna trecută, în acelaşi haos generalizat. 

În ciuda celor 5 săptămâni de vacanţă forţată, USR şi PNL au arătat din nou că nu sunt în stare să ofere o soluție nici 
pentru testarea rapidă, non-invazivă, a elevilor. 

Demersurile făcute de ministrul Câmpeanu către ministerul Sănătăți se lovesc și acum de aceeași poziție rigidă și 
inexplicabilă a noului ministru al Sănătății, numit de USR, care pare să fi preluat exact poziția ministrului Voiculescu, demis 
pentru incompetență și prostie.  

Aşadar, nici acum nu știm cum se vor face în continuare testele în școli și nici cum se va proceda în momentul în care 
vor apărea cazuri de infectare în rândul elevilor. 

Este posibil să o luăm de la capăt şi să avem, rând pe rând, şcoli închise iarăşi. Grav este pentru toţi copiii şi tinerii, însă 
vor suferi mai ales elevii din anii terminali, care ar trebui să fie acum în plin proces de pregătire pentru Examenele Naţionale, 
respectiv Bacalaureat. 
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Mai sunt doar 5 săptămâni până la finalul anului şcolar, iar aceşti elevi au pierdut 8 luni. Realizează, oare, careva din 
frăţia PNL-USR ce înseamnă acest lucru şi cât de gravă este situaţia? 

Va avea vreunul dintre miniştrii responsabili demnitatea să îşi asume ceea ce se va întâmpla în lunile următoare? Din 
păcate, sigur NU şi, ca întotdeauna, vor da vina unii pe ceilalţi, pe PSD, dar mai ales, pe români!  

 
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

 

Despre cum o decizie istorică și senzațional de bună a Curții Constituționale  
este transformată într-o lege proastă de către Monstruoasa Coaliție USRPLUS-PNL 

 

Era momentul ca și cetățenii români să știe dacă, în materie penală, statul roman, prin magistrații săi, le protejează cu 
adevărat drepturile prevăzute de legea fundamentală, iar victimele infracțiunilor și acuzații să știe, din momentul pronunțării 
hotărârii penale, care sunt temeiurile deciziei judecătorilor și care sunt motivele pentru care s-a considerat ca s-au încălcat niște 
norme legale clar identificate. 

Este un moment istoric din punct de vedere al procedurii penale! 
Iar decizia Curții Constituționale vine sa pună în acord, în sfârșit, și procedura penală din România cu deciziile CEDO și 

cu procedura penală din multe alte state europene. 
Din păcate, însă, legea de punere în acord ar fi putut sa fie mult mai bună decât este.  
Și ar fi putut sa fie mult mai bună decât este, dacă s-ar fi făcut acest proiect de lege după ce apărea motivarea Curții 

Constituționale-pentru ca motivarea a fost publicată pe site-ul Curții Constituționale vineri, dar deja proiectul de lege fusese 
adoptat de Senat. 

La fel, cred ca ar fi fost foarte bine dacă avizul Consiliului Superior al Magistraturii ar fi fost dat pe un proiect de lege 
făcut după adoptarea motivării Curții Constituționale, pentru ca, din păcate, CSM a dat un aviz pe un proiect de lege care nu 
avea corespondent în realitatea motivării Curții Constituționale.  

Cred, de asemenea, ca ar fi fost mult mai bun dacă, la ședința Comisiei Juridice, ar fi fost invitați și reprezentanți ai 
Consiliului Superior al Magistraturii, ai Înaltei Curți, ai asociațiilor profesionale ale magistraților și ai Uniunii Naționale a 
Barourilor din România. 

Cred ca ar fi fost mai bun și dacă am fi fost invitați și noi la acele dezbateri parlamentare despre care am auzit ca s-au 
ținut înainte de adoptarea acestui proiect de lege la Senat.  

Și, cu siguranță, ar fi fost mult mai bun dacă li s-ar fi cerut părerea marilor profesori universitari de drept penal, de drept 
constituțional și de drept procesual penal, specialisti de înaltă clasa pe care țară noastră încă ii mai are. Ar fi fost mult mai bun 
pentru ca, de exemplu, nu s-ar fi prelungit termenul de la 30 la 120 de zile în care poate fi motivata o hotărâre în penal, iar, 
astfel, nu ar fi existat doua modalități de motivare a hotărârii: 

- una în ceea ce privește măsurile preventive și măsurile asiguratorii - care rămân la fel, prin încheiere, cu un termen de 
motivare separat; 

- nu ar fi fost o alta modalitate de pronunțare a hotărârii, aceasta buna, în ceea ce privește hotărârile care soluționează 
fondul cauzei, atunci când motivarea vine odată cu decizia instanței. 

Nu ar fi fost, de asemenea, diferențe inexplicabile între modul în care instanță pronunța și motivează o hotărâre în penal 
și modul în care instanță pronunța și motivează o hotarare în civil. 

Nu ar fi fost, de asemenea, probleme în ceea ce privește niște drepturi fundamentale prevăzute de Constituție și protejate 
de legile de drept penal, cum ar fi, de exemplu, prezumția de nevinovăție, și niște drepturi și libertăți fundamentale prevăzute 
de Constituție, dar aparate de Dreptul Civil, cum ar fi dreptul de proprietate.  

Pentru ca nu exista și nu pot exista drepturi și libertati fundamentale, prevăzute de Constituție, unele mai importante 
decât altele. 

Toate aceste probleme se pot și se vor constitui, în practica, în tot atâtea probleme de natura con-stituțională care vor 
detona sistemul judiciar roman, oricum măcinat de lipsa acută de magistrați, atât tineri, cât și cu experiență profesionala de 
peste 25 de ani. 
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Cataclismul judiciar produs va fi suportat de către bieții romani nevoiți să-și caute dreptatea în justiție, tardiv și greu, și, 
din păcate, nu va fi decontat, nici moral și nici politic, de către incompetenții puși în functie de Monstruoasa Coaliție usrplus-
pnl. 

Deputat 
Daniel Florea 

*** 
 

Summitul Formatului B9 - un succes al diplomației românești 
 

În calitatea de membră a Comisiei pentru politică externă nu pot să nu salut un nou succes al diplomației românești, 
respectiv Summitul Formatului B9, care a avut loc în această săptămână la București. 

Summitul s-a desfășurat cu prezenţa la Bucureşti a domnului Andrezj Duda, preşedintele Poloniei, aflat în vizită oficială 
în România, şi cu participarea prin videoconferinţă a celorlalţi şefi de state din Formatul Bucureşti, precum şi a Secretarului 
General al NATO, Jens Stoltenberg.  

Scopul reuniunii l-a reprezentat pregătirea Summitului NATO care va fi organizat la Bruxelles, în 14 iunie, cu accent 
special pe consolidarea relaţiei transatlantice, a posturii aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, precum şi pe procesul 
de reflecţie NATO 2030. 

Un element extrem de important cu privire la garanțiile de securitate și la importanța relației transatlantice, inclusiv a 
flancului estic al NATO, l-a reprezentat participarea la summit a președintelui S.U.A. Joe Biden prin videoconferință. 

Formatul „Bucureşti 9 – B9” a fost consacrat ca atare prin reuniunea la nivel de şefi de stat şi de guvern desfăşurată la 
Bucureşti, la data de 4 noiembrie 2015, la iniţiativa Preşedintelui României, Klaus-Werner Iohannis şi a Preşedintelui Poloniei, 
Andrzej Duda, cu participarea Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Slovaciei şi Ungariei. Principalul obiectiv al 
participanţilor la B9 îl reprezintă consultarea interaliată în vederea promovării unor poziţii comune în cadrul NATO, ţinând 
cont de interesele speciale ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est pe linia asigurării securităţii, stabilităţii şi prosperităţii în 
spaţiul cuprins de la Marea Baltică la Marea Neagră. 

Succesul summitului a fost marcat de adoptarea unei Declarații comune, în 13 puncte, cu elemente de conținut extrem 
de consistente. 

Astfel, a fost reiterat rolul de furnizor de securitate al NATO pe fondul evoluțiilor de securitate din zonă: ” Pe fondul 
creșterii provocărilor şi ameninţărilor, NATO rămâne piatra de temelie a stabilităţii şi securităţii euro-atlantice.” 

Mai mult, a fost reafirmat rolul indispensabil al S.U.A. în asigurarea securității europene: ”Reafirmăm hotărârea noastră 
consecventă de a menţine o legătură transatlantică puternică şi durabilă, bazată pe unitate şi solidaritate aliate, o legătură care 
rămâne fundamentul apărării noastre colective, aşa cum este consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington. Rolul 
Statelor Unite ale Americii pentru securitatea Europei este indispensabil.” 

De asemenea, au fost subliniate acțiunile agresive ale Rusiei şi creşterea prezenţei sale militare în vecinătatea imediată a 
NATO. Și în acest context statele din Formatul B9 și-au reafirmat angajamentul pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii 
Balcanilor de Vest, precum și sprijinul ferm pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei, Ucrainei şi 
Republicii Moldova, în cadrul frontierelor acestora recunoscute la nivel internaţional. 

Consider că Summitul Formatului B9 de la București a arătat că România reprezintă un actor regional puternic și un 
furnizor de securitate în flancul estic al NATO. 

Summitul de la București reconfirma calitatea deosebită a diplomaților români, marcând un nou succes al diplomației 
românești.  

Vă mulțumesc!                 Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Cum recuperează Budapesta clădiri simbol din Transilvania 

 

În ultimii ani, organizații ale minorității maghiare din Transilvania, finanțate de guvernul de la Budapesta, sau oameni 
de afaceri din Ungaria, apropiati de partidul de guvernamant si de premierul Viktor Orban, au reușit să cumpere cladiri simbol 
situate in centrul unor mari orase ardelene, după incercari nereusite de acaparare ale lor prin retrocedare. Un astfel de exemplu 
este cunoscutul hotel Melody din centrul Clujului, care este cladire monument istoric din categoria A1. Hotelul este amplasat 
la circa 30 de metri de Consulatul Ungariei si a fost construit in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, cand a fost denumit 
Pannonia. Dupa 1989, hotelul Melody a ajuns in proprietatea omului de afaceri clujean Marius Trif, cunoscut ca vicepresedinte 
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si sponsor important al Societatii Cultural-Patriotice Avram Iancu. Hotelul a fost revendicat in anii 90 de Biserica Romano-
Catolica Maghiara, dar, dupa aproape un deceniu de procese, Marius Trif a ramas proprietar, avand castig de cauza in toate 
cele trei instante (Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj si Inalta Curte de Casatie si Justitie), reclamanta neputand face dovada 
proprietatii asupra acestui imobil. Hotelul Melody a fost in ultimul deceniu singurul imobil important cu proprietar roman din 
Piata Unirii, respectiv din jurul Catedralei Romano-Catolice Sfantul Mihail si a grupului statuar al regelui Matei Corvin.  

Omul de afaceri Marius Trif a decedat cu cativa ani in urma, iar in vara anului 2020 urmasii sai au vandut hotelul 
Fundatiei Sapientia, care patroneaza universitatea de limba maghiara cu acelasi nume, al carei presedinte de onoare este fostul 
episcop reformat si europarlamentar Laszlo Tokes. Pretul de vanzare a fost de 6 milioane de euro, care au fost alocati Fundatiei 
Sapientia, prin Fondul Bethleen Gabor, de guvernul de la Budapesta. Reprezentantii Fundatiei Sapientia au anuntat ca aceasta 
cladire nu va mai avea destinatie de hotel si ca in aceasta va isi va desfasura activitatea Centrul Traditiilor Transilvane din 
cadrul Universitatii Sapientia. Anterior acestei vanzari, desi au fost notificate, Ministerul Culturii, Primaria Municipiului Cluj 
Napoca si Consiliul Judetean Cluj nu si-au exercitat dreptul de preemtiune asupra cumpararii imobilului. Primarul Emil Boc si 
finul sau Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, nu au manifestat nicio sensibilitate si niciun interes, desi descind 
din Tara Motilor si se considera mari patrioti.           

Un alt exemplu este hotelul Dacia din centrul municipiului Satu Mare, o alta cladire simbol cu statut de monument 
istoric din categoria A1, care este amplasata in Piata Libertatii, la circa 50 de metri de Catedrala Romano-Catolica Inaltarea 
Domnului.  In cladire este incorporata si Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare. Hotelul a fost construit in stilul new 
secession, la inceputul secolului XX, cand a primit denumirea Pannonia. Proiectul hotelului a castigat marele premiu la 
Expozitia Universala de la Paris din 1901. Hotelul a fost nationalizat de statul roman in 1948, cand a fost denumit Dacia, dar in 
timpul regimului comunist a ramas inscris in cartea funciara sub vechea denumire Pannonia. In 1995 a fost privatizat, in mod 
dubios, prin metoda MEBO, devenind proprietatea unei societati comerciale constituite de angajatii hotelului, SC Dacia SA. 
Dupa 12 ani, pachetul majoritar de actiuni, respectiv 50,5%, a fost cumparat cu suma de 1,7 milioane de euro de omul de 
afaceri Vasile Tantas din Negresti Oas, care a demarat un proiect de transformare in hotel de 5 stele, dar in scurt timp proiectul 
s-a impotmolit si cladirea a ramas in paragina aproape un deceniu.    

In cursul anului 2018, hotelul Dacia a fost cumparat de la proprietari, cu suma de 4 milioane de euro, de firma ungara 
Manevi ZRT Budapesta, sub coordonarea Fundatiei pentru Protejarea Patrimoniului Construit in Europa Centrala si Estica, 
care se ocupa de protejarea cladirilor istorice, cu valoare artistica si simbolica pentru istoria Ungariei. Manevi ZRT este firma 
de stat, care s-a aflat in subordinea Agentiei Activelor Statului din Ungaria, iar din 2018 a fost transferata sub autoritatea 
Ministerului Afacerilor Externe de la Budapesta. In cumpararea hotelului Dacia este implicat si milionarul ungar Tamas 
Leisztinger, un apropiat al premierului Viktor Orban, care a anuntat ca vrea sa investeasca pentru reabilitarea acestuia si sa-i 
redea vechea denumire Pannonia. Nici in acest caz, desi au fost notificate, nu si-au exercitat dreptul de preemtiune Ministerul 
Culturii, Primaria Municipiului Satu Mare si Consiliul Judetean Satu Mare. La Satu Mare se vorbeste chiar de o complicitate a 
autoritatilor locale cu cumparatorul din Ungaria, avand in vedere ca functiile de primar al municipiului Satu Mare 
(Kereszkenyi Gabor) si de presedinte al Consiliului Judetean Satu Mare (Pataki Csaba) sunt detinute de UDMR, formatiune 
care detine majoritatea in Consiliul Local si in Consiliul Judetean.       

Cu o asemenea pasivitate sau indolență din partea autorităților centrale si locale din Romania, ca în cazul hotelurilor 
Melody din Cluj Napoca si Dacia din Satu Mare, nu este de mirare ca romanii pierd clădiri simbol și centrele marilor orașe din 
Transilvania. Așa se întamplă cand ne furam, ne vindem sau ne pierdem singuri căciula. 

 

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
 

De Ziua Europei, România are nevoie de consens național pentru racordarea  
la viziunea, valorile și misiunea Uniunii Europene de promovare a bunăstării tuturor cetățenilor 

 

La mulți ani România! La mulți ani Europa! 
Stimați membrii ai Parlamentului României, 
Duminică, a fost 9 mai, care este o zi specială, de trei ori istorică pentru noi românii și pentru România. 
La 9 mai 1877, ne-am proclamat independența ca stat suveran. A fost încununarea strădaniilor și jertfelor făcute pe 

altarul libertății naționale. În acea zi memorabilă, Mihail Kogălniceanu, ca ministru de Externe, declara în Parlamentul țării: 
„suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, suntem națiune liberă”. 
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La 9 mai 1945, se încheia cea mai sângeroasă conflagrație a umanității, cel de-al doilea război mondial, în care România 
a plătit un greu tribut de sânge și suferință. 

La 9 mai 1950 declarația Schuman punea temelia construcției Europei unite, cel mai amplu proces politic din istoria 
modernă, care a adus democrație, libertate și prosperitate pentru sute de milioane de oameni. 

Astăzi, România democrată, liberă și suverană, membră a Uniunii Europene și NATO privește cu încredere și optimism 
în viitor. 

Iar noi, PSD, cel mai mare și reprezentativ partid al țării, transmitem tuturor că avem libertatea dar și datoria de suflet de 
a ne servi țara și poporul ca patrioți în Europa și în lume. 

PSD face, nu doar promite! Niciun alt partid n-a făcut cât PSD în privința integrării României în spațiul politic și de 
civilizație european. 

Un guvern PSD a negociat și a asigurat pentru prima dată românilor dreptul de liberă circulație și de ședere, pe o 
perioadă limitată în Europa, în 2004. 

Un guvern PSD a inițiat, derulat cu succes și finalizat negocierile de aderare a României la NATO, la 29 martie 2004. 
Un guvern PSD a negociat și finalizat dosarele integrării României în Uniunea Europeană. 
Angajamentul luat de ultima guvernare social-democrată în privința adoptării monedei euro este încă o probă a 

orientării, identității și convingerilor profund europene ale PSD.  
Din păcate, actualul Guvern al Dreptei, PNL-USR-PLUS-UDMR, prin noul Program de Convergență, renunță total la 

obiectivul aderării la moneda euro și se angajează să reducă veniturile bugetarilor și să modifice legea pensiilor, în sensul 
blocării majorării punctului de pensie conform prevederilor legale adoptate în guvernarea PSD. 

În realitate, Coaliția Austerității nu are nici un program de guvernare și nici o soluție pentru a relansa economia. Singura 
strategie e să se împrumute și să vândă pe nimic, în plină pandemie companiile cele mai profitabile ale României. 

În același timp, schimbarea perspectivei economice de la stabil la negativ, în viziunea a două agenții de rating, Fitch și 
Moody’s, are la bază creșterea alarmantă a datoriei publice și incapacitatea Guvernului de a susține economia în fața 
pandemiei. România a ajuns pe ultima treaptă înainte de a trece în categoria economiilor „junk”, în care investitorilor nu li se 
mai recomandă vină cu bani în România. 

Același lucru se întâmplă și în cazul Planului Național de Redresare și Reziliență, unde România este în contratimp cu 
restul țărilor din Uniunea Europeană și în contradicție cu cerințele Uniunii Europene. 

În timp ce multe țări europene depun cu succes propriile planuri de investiții din fonduri europene, cum sunt de pildă 
Portugalia, Italia, Franța, Germania, Grecia, țara noastră grației luptei oarbe pe putere între PNL și USR-PLUS și a 
incompetenței cronice a responsabililor implicați, înregistrează eșec după eșec și se chinuie să repare lipsa de viziune și 
aberațiile introduse în variantele inițiale. Fiecare zi pierdută costă enorm! Și nu e vorba doar de miliarde de euro pierdute ci și 
de ratarea unei extraordinare oportunități de dezvoltare și de civilizație pentru românii din fiecare județ al țării. 

Acum guvernul într-o nouă tentativă de refacere a Planului Național de Redresare și Reziliență a redus finanțările totale 
la 29 de miliarde de euro, de la totalul mult și nejustificat umflat de 41 de miliarde de euro și a ajuns la soluția PSD în privința 
finanțărilor complementare. 

Închei această declarație prin a cere încă o dată actualei Guvernări a Dreptei consens și consultare națională pentru 
Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru Planul de Convergență și pentru toate deciziile care implică relația dintre 
România și instituțiile Uniunii Europene. Având în vedere situația critică în care a ajuns România după o nouă respingere la 
Bruxelles a Planului Național de Redresare și Reziliență, PSD face un apel la toate formațiunile politice parlamentare să iasă 
din logica orgoliilor de partid și să colaboreze pentru realizarea unui plan național viabil care să fie aprobat de Bruxelles și 
care să asigure absorbția fondurilor europene disponibile prin acest mecanism. 

În acest ultim ceas, este nevoie de consens și de aceea PSD propune să fie organizată în Parlamentul României o 
dezbatere amplă la care să participe reprezentanții Guvernului, parlamentarii și experții tuturor partidelor parlamentare, 
asociațiile administrațiilor locale, reprezentanții patronatelor și sindicatelor, ONG-uri de profil, dar și specialiști din mediul 
economic și academic. 

România este Europa și Europa este România! 
Vă mulțumesc.               Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 
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Dialog pentru sănătate, familie și educație.  
Un demers vital inițiat de Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților 

 

Ieri, în cadrul Comisiei pentru învățământ, am vorbit despre familie, pilonul de bază al societății românești. Sănătatea și 
familia trebuie să fie într-o strânsă relație comunicațională, bazată pe metode de prevenție. Prin informare și tratament 
timpuriu, putem să păstrăm familia românească unită și fericită, așa cum ne dorim cu toții. 

Chiar dacă subiectul și importanța dezbaterii o cerea, ministrul sănătății nu s-a deranjat să onoreze invitația 
Parlamentului. Doamnă ministru, dezbaterea vă era prielnică și dumneavoastră. Aceasta vă aducea față în față, printre altele, cu 
expertiza ONG-urilor din domeniu și cu actori instituționali implicați în problematica sănătății. Să alegeți evenimentele după 
gradul de confort și să mergeți doar acolo unde stăpâniți agenda de discuții nu este un câștig pentru nimeni! 

Dezbatera a fost un bun prilej de dialog între reprezentanții statului, culte și societate. Tema noastră – Importanța 
educației și a sănătății pentru familie – a stârnit un real interes și a adus la suprafață informații vitale. Mai departe, instituțiile 
guvernamentale și parlamentarii trebuie să preia și să elaboreze programe și proiecte legislative care să rezolve problemele din 
sistem, evidențiate în cadrul evenimentului. 

Vreau să subliniez discrepanța care există în continuare dintre mediul rural și cel urban. Actul medical de calitate, 
informațiile necesare și metodologia sanitară modernă, trebuie să fie omniprezente în România indiferent de adresa de 
domiciliu a cetățeanului. Un pas important în acest sens este posibilitatea transformării imobilelor abandonate de ani buni din 
centrul comunelor românești, care au fost odinioară școli, în cabinete medicale sau centre de informare sanitară. Prin proiectul 
de lege pe care l-am inițiat, care urmează să fie discutat astăzi, după votul final, în Comisia pentru învățământ, autoritățile 
locale pot facilita mult mai ușor și rapid aceste schimbări atât de necesare, contribuind astfel la sănătatea tuturor familiilor din 
localitate. 

Consider că astfel de inițiative sunt prielnice și totodată necesare astăzi, când vulnerabilitățile țării devin din ce în ce 
mai accentuate pe fondul crizei sanitare. Sper ca viziunea aceasta să fie împărtășită și de miniștrii Guvernului a căror implicare 
trebuie să depășească de multe ori ușile instituției pe care o reprezintă. 

 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
Ați uitat cine v-a trimis aici? 

Stimați colegi aflați la putere,   
O mare parte dintre votanții voștri sunt tineri. Tineri care au crezut în dumneavoastră și la scurt timp le-ați dat țeapă 

chiar voi, cei care ați promis să le apărați interesele cel mai bine!  
Vă reamintesc că acești tineri care azi se plâng de guvernul Cîțu sunt aceiași tineri pe care i-ați elogiat în campanie și v-

ați prefăcut că îi apărați în opoziție.  
E de-a dreptul ipocrit că ați avut anul acesta ocazia să susțineți studenții, iar voi le-ați luat gratuitatea la tren. Când a 

trebuit să ajutați tinerii geniali de la noi din țară, ați întrerupt programul Start-Up Nation cu nerușinare. Când a venit vorba să 
susțineți tinerii care muncesc, ați plafonat salariile.  

Le-ați promis tinerilor țării că veți crește finanțarea pentru susținerea activităților de tineret, iar anul acesta am ajuns de 
la 1,89 lei pe tânăr la 2,06 lei pe tânăr.  

Sumele alocate sunt de toată jena: Programul pentru centrele de tineret a primit 102.500 euro, cât să cumpere statul 
român un apartament cu 2 camere în care ar trebui să desfășoare activități 5 milioane de tineri!  

Programul de cercetare socială în domeniul tineretului - aproximativ 41.000 euro, cât o mașină. Cum veți afla nevoile 
tinerilor din România și aspirațiile lor fără studii? Cu ce obraz le veți spune că le sprijiniți nevoile, fără să le știți?!  

Primăria Clujului a alocat în acest an cu 3 milioane de lei mai mult pentru susținerea ONG-urilor decât suma pentru 
activitățile de tineret ale guvernului. Iar exemple mai pot continua, dar e clar că nu vă interesează. 

Din păcate ați uitat cine v-a trimis aici, dar fiți fără grijă: tinerii uită cel mai greu. O să vă transmit ce îmi spun mie 
tinerii din Bistrița-Năsăud: toate măsurile pe care le-ați luat sunt de parcă vreți să meargă toți tinerii pe Apa Sâmbetei, ci 
nicidecum să rămână acasă, în România! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ivan Bogdan Gruia 

*** 
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Testarea gratuită, soluție împotriva discriminării 
Stimați colegi, 
În declarația mea de astăzi aș dori să semnalez o tendință extrem de periculoasă pe care am putut să o observăm cu toții 

în ultimele zile în discursul Coaliției de ”dreapta”. Când spun că este o tendință extrem de periculoasă, mă refer la discursul 
discriminatoriu al guvernaților, un discurs foarte departe de valorile democrației și ale liberalismului autentic și care ne 
amintește, din păcate, de regimurile totalitare de ”dreapta”.  

Campania de vaccinare merge foarte prost în România, din cauza incompetenței și a măsurilor aberante luate de 
Guvernul lui Cîțu. Este o realitate care nu poate fi ascunsă în spatele discursurilor triumfaliste și ale ”maratoanelor” organizate 
de autorități. Atât primul ministru, cât și ministrul sănătății, dar și alți reprezentanți ai Guvernului încearcă cu disperare să 
stimuleze campania de vaccinare - gata să se transforme într-un eșec răsunător - apelând la tot felul de promisiuni și de 
”stimulente” pentru populație. Doar că promisiunile guvernului de ”dreapta” se transformă foarte repede în privilegii pentru 
unii și adevărate amenințări pentru alții. Cîțu și compania vorbesc despre libertăți și normalitate doar pentru cei vaccinați. Pe 
cei care din diverse motive nu s-au vaccinat îi așteaptă în continuare limitări ale drepturilor și libertăților fundamentale greu de 
acceptat.  

Propunerile actuale ale Guvernului sunt profund discriminatorii și incorecte față de cetățenii români, dar sunt și 
împotriva tendințelor europene. Pentru a nu crea discriminare, la nivel european au fost găsite soluții și pentru cei care au 
trecut prin boală și au anticorpi sau pentru cei care nu pot sau nu vor să se vaccineze, dar se testează.  

Partidul Social Democrat susține vaccinarea, dar fără discriminarea persoanelor care nu s-au vaccinat încă. Nu poți 
impune astfel de reguli când 85% din populația României nu a fost încă vaccinată. Personal am fost vaccinat și susțin cu toată 
convingerea că românii trebuie să o facă. Însă vaccinarea trebuie să rămână o decizie personală și nu trebuie să existe nicio 
presiune din partea nimănui, cu atât mai puțin din partea autorităților statului. Este vorba despre viața și sănătatea fiecăruia și 
sunt convins că românii sunt suficient de responsabili pentru a lua cea mai bună decizie pentru viața lor și a semenilor lor. 
Românii știu foarte bine ce trebuie să facă, nu trebuie să îi convingă nici Cîțu, nici Mihăilă și nici Iohannis.  

Susțin vaccinarea însă sunt categoric împotriva abordărilor de tip fascist ale Cabinetului Cîțu. Toate măsurile de 
stimulare a vaccinării trebuie însoțite de garanții că acestea nu vor produce discriminare în societate și nu se vor face cu 
încălcarea drepturilor celor care pur și simplu nu se pot vaccina. Pentru a evita discriminarea celor care nu s-au vaccinat sau 
care nu își permit, din punct de vedere financiar, să-și facă teste, Guvernul Cîțu are la îndemână o soluție simplă, cerută 
inclusiv la nivel european: testarea masivă și gratuită a populației, mai ales că în România s-a aprobat un nou test rapid, 
neinvaziv.  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!             Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Declarație politică 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Avem un guvern orb și surd la nevoile țării și un prim-ministru pe ale cărui declarații și promisiuni nu poate pune 

nimeni bază. Așa-zisa creștere a investițiilor este dublată de un nivel al datoriei publice care a ajuns la aproape jumătate din 
PIB. Dacă PSD a lăsat datoria publică la 35% din PIB, ei bine, actuala Coaliție de guvernare a reușit să ducă acest indice la 
48% din PIB, un nivel extrem de periculos nu doar pentru prezentul țării, dar și pentru viitorul ei. 

Deși conștient că absolut toți românii vor avea de suferit zeci de ani de acum înainte de pe urma acestei îndatorări 
excesive, guvernul se încăpățânează totuși să fie lipsit de viziune și se pregătește pentru contractarea de noi împrumuturi care 
se vor ridica la cel puțin alte 24 de miliarde de euro. 

Este inutil să mai amintesc de incalificabila declarație a primului-ministru referitoare la acest subiect, chipurile șocat și 
indignat de majorarea cheltuielilor cu salariile în sectorul public, o creștere care are la bază, așa cum bine știe toată lumea, 
satisfacerea clientelei politice și economice cu funcții acordate pe criterii care nu au cu nimic de-a face cu profesionalismul. 

Între timp, românii de rând se confruntă nu doar cu impardonabilele gafe și sincope ale miniștrilor Educației sau 
Sănătății, dar și cu spectrul negru al șomajului, care a ajuns la 5,7% și are un trend crescător. Într-un an și jumătate de 
guvernare a PNL și a aliaților săi de dreapta s-au risipit trei ani de progres și de expansiune a pieței forței de muncă din 
guvernarea PSD pentru că, stimați colegi, o creștere a șomajului de la 3,1%, la cât l-a lăsat PSD în octombrie 2019, la 5,7% 
înseamnă, de fapt, o creștere cu 84% a șomajului în perioada guvernării de dreapta. 
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Chiar și cei care mai au încă un loc de muncă simt în mod direct și dureros eșecul guvernării Coaliției Austerității, 
supranumită și Coaliția Pierzătorilor, pentru că au pierdut peste 400 de lei la salariu, în luna februarie 2021, lună în care 
salariul mediu brut a scăzut la 5.497 lei, față de 5.906 lei în decembrie 2020. Este o scădere de 6,9%, care se adaugă la 
reducerea puterii de cumpărare a populației, în contextul în care prețurile au crescut cu procente medii de peste 15%. 

Țara a fost dată înapoi cu cel puțin câțiva ani de zile, aflându-se pe un rușinos loc 124 în lume, într-un clasament alcătuit 
de FMI, în ceea ce privește sprijinul acordat de Guvern firmelor afectate de măsurile impuse de contextul pandemic. 

Devine deja evident că România, având la cârmă o Coaliție de dreapta, rămâne în urmă din punct de vedere economic și 
social, afundându-se într-o criză economică ce influențează major inclusiv moneda națională. S-au creat astfel premise 
inflaționiste, deosebit de nocive și periculoase pentru economia oricărui stat, în principal deoarece deprecierea excesivă a 
cursului de schimb pune în pericol soliditatea financiară a băncilor și capacitatea debitorilor de a-și rambursa împrumuturile.  

Iată de ce, stimați membri ai Camerei Deputaților, lucrurile nu mai pot continua în aceeași manieră și trebuie să vă 
gândiți foarte serios la acest aspect. Va trebui să cumpăniți dacă ne îndatorați copiii și nepoții sau dacă le asigurați un viitor 
stabil, aici, în România. Va trebui să vă hotărâți dacă veți continua să puneți în balanță viitorul țării cu interesele politice 
personale și de grup. Nu de alta, dar toate cifrele nu doar că reflectă incompetența celor plătiți din bani publici să ia decizii 
spre binele țării, dar denotă o incapacitate care afectează, din păcate, sănătatea și viața a milioane de români, activitatea a mii 
de companii private și, nu în ultimul rând, siguranța și independența economică a țării. 

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Claudiu Manta 
*** 

 

PSD și PES Activists le-au oferit românilor șansa să li se audă vocea direct în instituțiile Uniunii 
 

Dragi colegi, 
Ziua Europei și debutul Conferinței privind viitorul Europei au generat un nou prilej de analiză, dar și de reafirmare a 

principiilor și a obiectivelor de bază ale Uniunii. Unitatea, coeziunea și solidaritatea sunt elementele fundamentale ale 
Declarației enunțate de către Robert Schuman în urmă cu mai bine de 70 de ani. Aceste valori comune sunt la fel de relevante 
și astăzi pentru construcția europeană, pentru adaptarea, dezvoltarea și progresul Uniunii Europene. Dar, în contextul generat 
de pandemie pe de-o parte, dublat de un mediu de securitate aflat în permanentă schimbare, cu ameninţări complexe, 
convenţionale sau neconvenţionale, proiectul european trebuie să rămână baza stabilităţii noastre, precum şi un îndemn 
puternic pentru leadership global şi rezilienţă economică, socială și strategică. Și pentru că perspectivele sunt complexe, 
consultarea cetățenilor europeni privind viitorul Uniunii reprezintă cel mai bun prilej de întărire a proiectului european în 
beneficiul tuturor, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. Iar PSD și PES Activists le-au oferit românilor prilejul să-și facă 
direct vocea auzită în instituțiile Uniunii. Verbalizarea preocupărilor şi aşteptărilor cetățenilor noștri confirmă că pentru mulți 
dintre noi invitația lansată de conducerea UE nu reprezintă doar o datorie îndeplinită de participare activă la organizarea 
agendei europene, ci crezuri individuale conjugate. Iar din aceste doleanțe venite dinspre 27 de state membre, cu realităţi şi 
priorităţi proprii, rezultă în principal că suntem mai puternici atunci când lucrăm împreună.  

Însă, eu vreau să mă axez, acum, în mod esențial pe principalele probleme transformate în mesaje pe care doar noi, cei 
de la PSD și PES Actvists, le-am centralizat și transmis către factorii decizionali europeni. Consider că este esențial să punem 
accentul pe doleanțele conaționalilor noștri dincolo de orice retorică festivă, dar sforăitoare a guvernanților noștri pentru că 
avem cu adevărat nevoie de o Românie puternică care va prefigura o Europă și mai puternică. 

Așadar, dragi colegi, românii clamează o justiție socială corectă. Românii își doresc drepturi și oportunități economice, 
sociale și politice. Românii vor implementarea salariului minim european și la noi. Românii militează pentru continuitate și 
desăvârșirea proiectului național în cadrul proiectului european, și nu pentru dezbinarea transformată în politică de stat a 
guvernării de dreapta! Prin răspunsurile lor, românii ne-au demonstrat că sunt conștienți că trebuie să participe deschis și activ 
la organizarea agendei europene. Românii vor să impună un proiect românesc pentru Europa. Românii și-au făcut și își fac 
auzite vocile și doleanțele în Europa grație dialogului inițiat de PSD și PES Activists.  

Consultarea cetățenilor români cu privire la proiectul UE pentru următorii zece ani pe care noi, cei de la PSD și PES 
Activists, am derulat-o cu câteva zile înainte de data lansării oficiale a Conferinței privind viitorul Europei, a plasat viitorul în 
mâinile fiecăruia dintre noi. Nu fost doar un exercițiu democratic, ci cea mai favorabilă șansă pentru fiecare dintre noi ca să 
schimbăm în bine viitorul țării noastre și chiar parcursul Uniunii. Astfel, noi, cei de la PSD și PES Activists, am marcat pe 
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plan național începutul unei strânse și unice colaborări, simbolizând parteneriatul direct între orice cetățean și instituțiile 
Uniunii Europene. Susținerea manifestată de români pentru Uniunea Europeană s-a menținut în procente ridicate și constante. 
Iar acest aspect demonstrează atașamentul nostru profund pentru familia europeană, pentru valorile și modul de viață european 
cu o democrație autentică, cu un stat de drept și libertățile fundamentale exemplare, cu perspectivele predominante ale 
prosperității și securității. De aici și rezultă convingerea mea personală că ne dorim cu toții o Uniune pregătită pe deplin pentru 
exercitarea rolului său de pol de prosperitate și stabilitate la nivel regional și global. 

Însă dincolo de eforturile colegilor mei social democrați, avem nevoie de consens național și de dezbatere nu doar 
pentru modernizarea cu adevărat a țării noastre, ci și pentru promovarea Planului Național de Redresare și Reziliență! Putem să 
generăm noi înșine noi perspective europene printr-o acțiune concretă care depășește criza acută de idei a dreptei! Avem 
nevoie de acțiune concretă în celelalte 364 de zile ale anului în care Guvernul să pună în practică valorile și principiile 
europene. Avem nevoie, de asemenea, ca acţiunea comună europeană, bazată pe respect şi încredere, pe solidaritate şi 
cooperare, să rămână cel mai puternic instrument în construcţia şi consolidarea securităţii şi prosperităţii la nivel european.  

Numai așa putem avea garanția că Uniunea Europeană de mâine va rămâne una a rezilienței, a incluziunii și a echității, 
care să asigure crearea de oportunități egale pentru noi toți.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Ziua Internaţională a Asistentului Medical 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Anual, în data de 12 mai celebrăm Ziua Internațională a Asistenților Medicali (International Nurses Day), instituită în 

1974 la iniţiativa Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali şi aniversată la nivel mondial. 
Există peste 20 de milioane de asistenţi, în întreaga lume, rolul lor fiind esenţial în procesul de îngrijire al pacienților, 

dar și în cel de consiliere și informare al acestora. Asistenţii sunt, în numeroase situaţii, singurii profesionişti din domeniul 
sănătăţii accesibili pentru mulţi oameni, în timpul vieţii lor. 

Anul acesta în mod special trebuie să ne exprimăm respectul şi admiraţia faţă de aceştia, în contextul unei pandemii care 
a marcat lumea. Avem nevoie de asistenți medicali profesioniști, bine pregătiți și aproape de pacienții noștri şi este de datoria 
noatră, a parlamentarilor şi a guvernanţilor să le asigurăm sprijinul nostru, prin măsuri concrete prin care să fie asigurate 
condițiile necesare pentru exercitarea acestei profesii la standarde ridicate. 

În încheiere, aş dori să profit de această zi pentru a-mi exprima  recunoştinţa față de activitatea tuturor cadrelor medicale 
pentru tot efortul depus în asigurarea asistenței medicale, în condițiile dificile ale pandemiei Covid-19. 

La mulți ani, asistenți medicali! 
Vă mulţumesc!                Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 

 

Eșec total în atragerea fondurilor europene atât pentru programele 
operaționale, cât și pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

 

Stimați membrii ai Parlamentului, 
Din păcate, cu actuala Coaliție de Dreapta la guvernare, în 2021, niciun eurocent de la Uniunea Europeană nu va ajunge 

în economia românească. Zero euro, cu un ministru Zero la Fonduri Europene!  
După eșecurile repetate cu aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență, Guvernul Cîțu a compromis total și 

atragerea de fonduri europene pe exercițiul multianual obișnuit pe toate cele opt direcții principale: resurse umane, 
competitivitate, infrastructură, dezvoltare regională, dezvoltare rurală, pescuit, capacitate administrativă și asistență tehnică.  

ZERO EURO absorbție în acest an în România pe exercițiul financiar 2021-2027. Și pentru că guvernanții Dreptei au 
întârziat atât de mult cu aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în acest an, banii acordați României pe acest 
mecanism vor fi doar pe hârtie. ZERO fonduri, acesta e rezultatul aroganței acestei Coaliții a Austerității Naționale care a 
refuzat în mod repetat propunerile PSD de colaborare și consens politic și social în interesul național al României! 

Ministrul Cristian Ghinea a venit cu declaraţii după şedinţele de guvern, a participat la diverse emisiuni televizate pe 
tema PNRR-ului, însă nu a organizat nicio dezbatere reală, nicio întâlnire efectivă, nicio conferinţă de presă în care să pună pe 
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masă problemele de care se loveşte Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Nu a existat nicio consultare concretă cu 
cetățenii, cu asociațiile de profil, cu specialiștii, cu mediul de afaceri, cu IMM-urile, cu fermierii, cu antreprenorii locali, cu 
autoritățile locale, cu cei care sunt direct vizați de aceste programe europene.  

În schimb, Comisia Europeană a transmis României că nu este de acord cu propunerile Guvernului PNL-USR-PLUS-
UDMR legate de investiţiile pentru construirea sistemelor de irigaţii, a proiectelor de infrastructură rutieră şi a celor din 
reţeaua de gaze. 

O spun cu mare amărăciune în suflet că, sub guvernul Cîțu trăim același moment crunt ca în 2016. Este doar un alt 
Guvern Zero, care duce România către un dezastru economic și social, care va cuprinde România în perioada următoare! 

O altă mare catastrofă este absorbția banilor europeni pe exercițiul 2021-2027. Și aici este tot cu ZERO! Niciun euro 
pentru acest an și probabil nici în anul următor. 

De 6 luni, Cristian Ghinea, ministrul Zero Absolut, n-a fost în stare să finalizeze negocierile pentru aprobarea unor 
documente-cheie precum Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale. Au fost trimise toamna trecută ca proiecte la 
Bruxelles, s-au întors cu observațiile Comisiei în luna decembrie și de atunci au rămas prin sertare! 

Ministrul Ghinea n-a mișcat vreun deget nici pentru acreditarea autorităților de implementare și de aceea nu putem lansa 
ghiduri și sesiuni de proiecte. În plus, sistemul informatic în care se depun și administrează proiectele europene trebuie 
modificat în concordanță cu ghidurile lansate. Și aici, totul este blocat și suntem practic la ZERO! 

Useristul Ghinea, care se lua la harță cu Nicușor Dan, și-a bătut joc și de cele câteva apeluri de proiecte ajunse la 
maturitate, pe care le-a găsit făcute când a ajuns la minister. A făcut un gest criminal, a oprit  procesul de evaluare si 
contractare! Și astfel a blocat și absorbția curentă, aferentă exercițiului 2014-2020. Doar 0,4% s-au absorbit din acest exercițiu 
cu Ghinea ministru la Fonduri Europene. 

Este o catastrofă pentru comunitățile locale, pentru investițiile pe care toți românii le așteaptă pentru că se reeditează 
Guvernarea Zero din timpul lui Dacian Cioloș. La preluarea guvernării de către PSD, în 2016, nu aveam nici o autoritate 
acreditată. Tot Ghinea a fost și atunci ministru și a lăsat un dezastru! A trebuit să pierdem un an pentru ca lucrurile să intre în 
normal.  

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, vom fi codașii Europei. Deja s-a întârziat foarte mult față 
de alte țări. România va fi printre ultimele, dacă nu ultima țară care va obține aprobarea, deci nu vom mai avea timp ca în acest 
an să începem proiecte care să fie decontate din PNRR. Chiar dacă vom primi un avans de la Comisia Europeană, banii vor fi 
doar pe hârtie, pentru că nu vom avea nicio factură pe care să o decontăm din acești bani. Deci Zero euro vor ajunge în 
economie în 2021, ceea ce înseamnă, ZERO investiții pentru fiecare localitate din țară, deci condamnarea la sărăcie a milioane 
de români! 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Ziua Dreptului Internațional Umanitar - „Să protejăm Planeta - casa noastră comună!” 
 

Data de 14 mai este declarată în baza Legii177/2013, ca Ziua Dreptului Internațional Umanitar. Celebrarea anuală a 
acestei zile a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Pentru al doilea an consecutiv aceste manifestări se desfășoară în condițiile 
speciale ale restricțiilor impuse de prezența noului coronavirus SARS CoV-2. 

Rolul de inițiator și organizator al manifestărilor prahovene a fost asumat de fiecare dată de Asociația Română de Drept 
Umanitar - Filiala Prahova, care a avut de fiecare dată sprijinul structurilor administrative și al instituțiilor științifice, 
educative, religioase, culturale locale și nu numai. 

În acest an tematica aleasă are ca obiectiv abordarea aspectelor care privesc protecția mediului natural în situații de crize 
și/sau conflicte armate. 

Alegerea nu este întâmplătoare. Efectele negative asupra mediului natural ca urmare a acțiunilor omului, evidențiază 
iminența unei catastrofe umanitare spre care lumea se îndreaptă.  

În prezent, ne aflăm în situația în care răspândirea virusului Covid-19 a cuprins practic întreaga Planetă. Situaţia 
pandemică pe care o traversăm arată încă odată, că mediul natural poate prezenta pericole pentru sănătatea întregii omeniri. 
Contaminarea atmosferei, în mod natural, intenționat sau accidental și neputința de a face față acestui pericol demonstrează 
vulnerabilitatea civilizației noastre. 
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Deși mediul natural este degradat permanent, situațiile de criză sau conflictele armate sporesc acțiunile agresive asupra 
mediului. Folosirea factorilor de mediu cu intenția ca una dintre părți să obțină un avantaj asupra celeilalte, a fost o practică 
frecventă în aproape toate confruntările militare. 

Modalitățile de afectare a mediului natural, care au luat forme și dimensiuni apocaliptice, arată că prevederile tratatelor 
internaționale actuale sunt depășite și nu mai sunt în măsură să facă față noilor provocări. 

Celebrarea Zilei Dreptului Internațional Umanitar din acest an, îşi propune să aducă în atenția opiniei publice efectele 
negative ale acțiunilor care degradează mediul natural și necesitatea, cât nu este încă prea târziu, ca responsabilii naționali și 
internaționali, să acționeze pentru stoparea cursului actual. 

Planeta Pământ cu atmosfera terestră reprezintă casa comună a ceea ce generic numim civilizația umană. 
Protejând Planeta, ne protejăm pe noi înșine, protejăm viitorul omenirii! 
 

Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
 

Despre nivelul salariilor asistenților maternali profesioniști 
 

Stimați membri ai Parlamentului României,  
Dragi colegi, 
În 2019, Autoritatea pentru Protecția Copilului a lansat un program în valoare de 2,6 miliarde lei pentru formarea 

profesională a 15.000 de asistenți maternali și recrutarea altor 4.000. Acesta era obiectivul: România avea nevoie de 19.000 de 
asistenți maternali profesioniști care să ia în îngrijire copiii din centrele de plasament cu vârsta sub 7 ani. Acesta era efectul 
unei legi adoptate de PSD în noiembrie 2018, care pleca de la o realitate incontestabilă: pe de o parte, centrele de plasament 
erau pentru mulți dintre acești copii adevărate case ale groazei din cauza relelor tratamente, iar pe de altă parte costul creșterii 
copiilor în astfel de centre era cu mult mai mare decât în cazul plasării lor în mediul rezidențial. Într-o casă de copii, costul 
mediu pentru creșterea unui copil depășea valoarea de 1.000 de euro, iar condițiile de viață ale acestora erau cu mult sub ceea 
ce poate oferi un asistent maternal profesionist.  

În momentul de față, în România sunt 11.300 de asistenți maternali, deci cu mult sub obiectivul de 19.000 de persoane 
propus în 2019. Doar în anul 2020, au fost retrase 238 de atestate, iar alți 823 de asistenți maternali au plecat singuri din 
sistem, în principal din cauza veniturilor extrem de scăzute, cu mult sub acei 1.000 de euro despre care vă spuneam că 
reprezintă costul mediu al creșterii unui copil în casele de copii.  

Avem așadar un deficit uriaș de asistenți maternali. Și vreau să vă spun că fiecare asistent maternal în minus reprezintă 
un destin de coșmar pentru un copil care nu poate fi transferat în regimul rezidențial și trebuie să trăiască în acele centre de 
plasament, deși legea interzice acest lucru.  

La orizont, lucrurile se înrăutățesc și mai mult în contextul interzicerii cumulului pensiei cu salariu, cum propune 
proiectul de lege al Guvernului Cîțu. 1.000 de asistenți maternali sunt deja la pensie, iar în scurt timp alți 1.000 vor deveni 
pensionari. În total, vor fi peste 2.000 de asistenți maternali profesioniști care vor trebui să aleagă între pensie și salariu. Iar 
cum în cele mai multe cazuri salariul primit de la stat e mai mic decât pensia, cei mai mulți dintre ei vor opta pentru pensie și 
vor renunța la profesia de asistent maternal. Rezultatul: încă 3.000 de copiii se vor întoarce în centrele de plasament imediat 
după adoptarea acestei legi.  

Pe lângă acești 3000 de copii, vor mai fi alte câteva mii care se vor întoarce la casele de plasament ca urmare a scăderii 
accelerate a puterii de cumpărare pentru cei care îi au în prezent în îngrijire. Asistenții maternali au în prezent, conform Legii 
salarizării unitare, un coeficient de 1,06. Asta înseamnă foarte puțin peste valoarea salariului minim, a cărui creștere a fost doar 
o indexare cu rata inflației de 3,1%  în loc de 10% cum era în calendarul PSD. Deci vorbim de o valoare brută de 2.400 de lei 
pentru asistenții maternali, care după aplicarea impozitelor rămân undeva la 1.500 de lei.  

În același timp, indemnizația de creștere a copilului a rămas pe loc, ca efect al înghețării Indicatorului Social de 
Referință. Pentru cheltuielile de creștere a copilului un asistent maternal primește 600 de lei, adică 1,2 ISR.  

Puneți-vă deci în locul acestor persoane. Cine s-ar angaja la creșterea a unul sau doi copii în condițiile în care primește 
în jur de 2.100 de lei-2.500 de lei pe lună, bani din care trebuie să asigure toate cele necesare copiilor aflați în întreținere?  
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Riscul cel mai mare este ca acești asistenți maternali să renunțe, așa cum deja am văzut că s-a întâmplat și până acum. 
Asta înseamnă o viață mult mai grea pentru copiii reîntorși în centrele de plasament și un cost mult mai mare pentru statul 
român.  

Este cu totul absurd. Acest guvern are obligația să intervină urgent! E în joc viața a câteva mii de copii! Este lipsit de 
sens să ții salariile asistenților maternali, cu tot cu indemnizațiile de plasament la circa jumătate din costurile pe care le are 
statul cu fiecare copil din centrele de copii.  

Soluția cea mai simplă pentru stoparea exodului din sistem a asistenților maternali este creșterea indemnizației de 
plasament de la 1,2 ISR la cel puțin 1,5 ISR. Ar fi o creștere rapidă a veniturilor, care însă ar trebui urmată, cu o creștere a 
indicelui din grila de salarizare. Dacă acest Guvern tot vrea să strice tot ce a făcut PSD și să umble la grila de salarizare, atunci 
ar trebui să majoreze indicele asistenților maternali de la 1,06, cât e în prezent, la 1,5, astfel încât aceștia să nu mai plece din 
sistem, iar copiii să nu se mai reîntoarcă în casele de coșmar ale statului.  

Vă mulțumesc!                  Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Curat sau murdar, domnule vicepremier Barna? 
Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Politicienii români de o anumită factură cred că alegătorii au memoria scurtă. 
Cred că alegătorii uită ceea ce se afirmă, cu vehemență, în timpul campaniilor electorale. Iar aceiași politicieni își 

schimbă opiniile, înlocuind programul promis în campania electorală cu o realitate politică privită evident diferit după ce ajung 
la Putere! 

Sintagma “Fără Penali în Funcții Publice” a fost extrapolată de dumneavoastră, domnilor din USR-PLUS și din PNL, 
inclusiv asupra persoanelor care beneficiază de prezumția de nevinovăție! Ați aruncat cu noroi, ați folosit chemările în fața 
procurorilor drept dovadă a murdăriei contracandidaților, fără să aveți dovezi că oamenii respectivi erau vinovați, fără să existe 
condamnări penale definitive care să ateste, conform legilor în vigoare, vinovăția lor! 

Ați strigat, domnilor din USR-PLUS, “Fără Penali în Funcții Publice!” în ambele campanii electorale derulate anul 
trecut, în 2020. V-ați bazat pe faptul că românii reacționează la acest slogan, pe care l-ați folosit inclusiv în manifestările de 
stradă. Se dovedește acum că a fost doar un slogan de campanie. Simplele suspiciuni care planează asupra persoanei domnului 
Ilie-Dan Barna, vicepremier al României în Guvernul Cîțu, ar fi fost altădată de ajuns pentru ca sălile Parlamentului României 
să fie invadate de protestatari care să-i ceară demisia! “Demisia! Penal într-o înaltă funcție publică!” ar fi strigat, probabil, 
adepți ai propriei dumneavoastră teorii asupra vinovăției nedovedite în instanță! 

Ați arătat cu degetul spre orice politician social-democrat care era în atenția instituțiilor de cercetare penală. V-ați creat 
o aură imaculată, care se dovedește acum că era de un alb murdar – chiar gri – așa cum mass-media a arătat chiar și în 
campaniile electorale de anul trecut. 

Unde vă poziționați acum, domnule Ilie-Dan Barna? 
Sunteți penal în funcție publică sau acest atribut este adresat exclusiv pesediștilor? Vă dați seama de penibilul situației 

în care vă aflați, domnule vicepremier? Că singura soluție pentru a vă salva campania “Fără Penali în Funcții Publice” ar fi 
propria dumneavoastră demisie? 

Însă, trebuie să recunoaștem cu toții ceea ce spunea cu ceva timp în urmă însuși prim-ministrul Florin Cîțu: “Era în 
programul electoral, nu în programul de guvernare!” 

Și, pentru că vin din orașul lui Caragiale, voi încheia așa: “Curat murdar, coane Barna!” 
 

Deputat 
BogdanToader 

*** 
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Libertatea tuturor depinde de vaccinare 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Lumea în general, Uniunea Europeană cu predilecție, se pregătesc cu pași repezi să instituie noi reguli pentru a diminua 

sau a facilita libertatea de circulație, depinde de unghiul în care este privită această problemă. Unele state mai zeloase precum 
Austria sau Italia, dependente de turism, și-au ales sau urmează săîși aleagă modalitatea proprie prin care pot să ajute turismul 
prin așa numitele cărți verzi sau, mai bine zis, adeverințe verzi ale vaccinării. 

Adepții vaccinării susțin această măsura și privesc cu neîncredere persoanele care nu vor să se vaccineze, pe cele care 
sunt nehotărâte sau sunt împotriva vaccinării din diverse motive. În același timp, se vorbește din ce în ce mai mult și din ce în 
ce mai aprins de discriminare majoră și de împărțirea societății în vaccinați și nevaccinați. 

Toate aceste aspecte profund ancorate în realitatea socială nu scutesc nici România și un alt stat de ceea ce urmează să 
se întâmple și, odată ce realizăm că a fi vaccinat creează avantaje proprii din punct de vedere social, de sănătate personalăși 
publică sau economice, tot mai mulți români apelează la această soluție. Unica pe care o avem acum. De altfel, din studiile 
existente și din realitatea dură cu care ne confruntăm după mai bine de un an de pandemie, această concluzie se impune de la 
sine. 

Cu siguranță, decizia de a ne vaccina este una personală, ea aparține fiecăruia dintre noi, însă informarea amănunțită 
asupra efectelor vaccinului nu este de ignorat. Așa cum nu este de ignorat și faptul că,începând cu 1 ianuarie 2007, atunci când 
am putut circula în deplină libertate în spațiul Uniunii Europene, românii au ales, din ce în ce mai mulți, să își caute un loc de 
muncă, o sursă mai bună de venituri, peste granițele țării. Iar dacă punem în balanță apetența românilor de a pleca peste hotare, 
fie în căutarea unui loc de muncă, fie pentru turism, fie pentru afaceri, vaccinarea este necesară măcar din aceste motive, dacă 
siguranța sanitară nu primează. 

Să nu uităm că una din importantele surse de fonduri care ajung pe teritoriul național este cea dată de sumele câștigate 
de români peste graniță, iar acești oameni au acceptat fie regulile de vaccinare impuse în statul de destinație, fie s-au vaccinat 
în țară, iar dacă libertatea noastră de mișcare depinde în mod direct de vaccin, atunci, suntem determinați să ne vaccinăm. 

Cu toate acestea, nu este de ignorat nici fenomenul care apare la nivel social în România, care oricum este scindată în 
buni și răi, în credincioși și necredincioși, iar, acum, mai nou, între vaccinați și nevaccinați. Încordarea socială generată de 
restricțiile impuse de autorități pentru a evita răspândirea viruslui este pe cale de a deveni o boală cronică la nivel național. O 
boală care sapă adânc în conștiințele individuale, generând reacții dintre cele mai bizare, plecând de la ignorarea regulilor până 
la extrema autoprotecție în funcție de personalitatea fiecăruia. 

Nu este corect și nici moral să ignorăm semnalele date de societate în privința aspectelor care creează falii în societate 
asa cum este vaccinarea. 

Nu avem vaccinare obligatorie, însă autoritățile pot să fie mai atente în a gestiona fenomenul vaccinării prin politici 
coerente și măsuri concrete, astfel încât, la momentul în care se vor elimina restricțiile de circulație sau de funcționare pentru 
anumite întreprinderi, să fim capabili să nu ajungem la impunerea altor limitări. 

De aceea, trebuie să propun autorităților câteva măsuri concrete pentru a veni în sprijinul accelerării vaccinării și 
acceptării de către o parte a populației a ideii că aceasta este, acum și pentru perioada care va urma, singura cale prin care ne 
putem proteja pe noi înșineși pe semenii noștri. Astfel, este nevoie ca Guvernul, prin intermediul și cu prefecturile, să creeze 
cât mai multe puncte mobile de vaccinare atât în mediul urban, cât și în cel rural. În paralel cu aceeste măsuri, se impune o 
nouă campanie de conștientizare a populației cu privire la beneficiile vaccinului, iar mesajele de utilitate publică să fie 
intensificate pe toate canalele de comunicare, motiv pentru care generarea unui sistem optim de informare și creștere a 
notorietății funcționalității soluției vaccinării este necesar să fie operabil imediat și de urgență. 

Nu este de ignorat nici soluția unei cărți verzi proprii a vaccinării emise de autoritățile române, știut fiind că, în 
România, afacerile suferă pe de o parte pentru că nu își pot desfășura activitatea în mod optim, dar și pentru că este nevoie de 
forță de muncă. Pentru acest palier al persoanelor care vin în România din afara spațiului U.E., este nevoie de facilitarea 
accesului prin intermediul cărții verzi, astfel realizându-se și protecția populației interne împotriva posibilelor îmbolnăviri dacă 
fenomenul nu este controlat și eliminarea carantinei obligatorii. 

Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Am crezut, cred și voi crede mereu în libertatea de mișcare necondiționată a noastră a tuturor și, totodată, mai cred că 

această libertate atât de greu încercată și care ne-a lipsit în ultima perioadă poate redeveni aceeași sub condiția siguranței 
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sănătății publice generată de vaccinare. Avem o soluție pentru ca libertatea noastră să revină la adevărata sa esență. Să o 
folosim cu încredere. Pentru noi și pentru toți! 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Declarație politică 
Doamnelor și domnilor parlamentari, 
România se află în scenariul verde din punct de vedere epidemiologic și, din păcate, în scenariu negru din punct de 

vedere economic și al absorbției fondurilor europene.  
Ministrul Fondurilor Europene a eșuat lamentabil.  
În anul 2021, până în acest moment, România, prin Ministerul Fondurilor Europene condus de ministrul ,,Zero Ghinea” 

a absorbit, din fonduri europene pe exercițiul multianual obișnuit, zero euro. 
În campania electorală ați promis bani europeni pentru industriile viitorului: robotică, energie verde, ecoturism, etc., iar 

până la aproape jumătatea anului 2021 nu ați fost în stare să atrageți nici măcar un eurocent din fondurile europene. Această 
,,performanță” a coaliției de guvernare și a ministrului Ghinea culminează, din păcate pentru România, cu Planul Național de 
Redresare și Reziliență. Cele 30 de miliarde de euro pe care România le-ar putea accesa prin Planul Național de Redresare şi 
Rezilienţă sunt în pericol din cauza incompetenței coaliției de guvernare.  

Comisia Europeană a constatat faptul că Planul Național de Redresare și Reziliență nu conține proiecte serioase, iar așa-
zisele proiecte prezentate în PNRR nu pot fi implementate pană în anul 2026. Așadar, chiar dacă PNRR va trece, România tot 
riscă să rămână fără bani, deoarece Comisia va verifica implementarea planului de două ori pe an, putând chiar să taie 
fondurile. 

Ați mințit românii în campania electorală, le-ați promis lapte și miere și continuați să îi mințiți în continuare, iar acum îi 
lasați fără banii cuveniți de la Comisia Europeană. 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Nu împărţiţi românii în vaccinaţi şi nevaccinaţi.  

Comunicarea Guvernului în campania de vaccinare este dezastruoasă 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Sunt un om care susţine campania de vaccinare şi unul dintre cei care consideră că existenţa unor vaccinuri împotriva 

coronavirusului este o realizare uriaşă şi calea de a depăşi această perioadă neagră. 
Cu toate acestea însă, cred că este o greşeală impardonabilă a Guvernului modul în care a decis să se raporteze la 

persoanele nevaccinate. Sintagma „doar cine nu vrea, nu se vaccinează” ascunde multe neadevăruri. 
Domnelor şi domnilor guvernanţi, este foarte bine că avem centre de vaccinare mobile sau maratoane de vaccinare. Dar 

să nu ne minţim singuri.  
În ţara asta mulţi români nu trăiesc în marile oraşe, ci în mediul rural, acolo unde nu avem nici maratoane de vaccinare, 

nici centre mobile, ci foarte mulţi oameni bătrâni, bolnavi şi fără posibilitatea de a se deplasa zeci sau sute de kilometri.  
Şi mai sunt şi acei români care au motivele lor să se teamă de vaccinare, fără a fi oameni care cred în conspiraţii, aşa 

cum facil tind unii să îi prezinte. Sunt români cu boli cronice, sunt români care au avut experienţe neplăcute cu diverse 
medicamente, sunt români...Mulţi.  

Este absolut obligatoriu ca autorităţile responsabile să vorbească şi cu aceşti oameni, dacă se doreşte cu adevărat 
succesul în această campanie de vaccinare.  

În loc de declaraţiile triumfaliste ale premierului Cîţu, dublate de ameninţări mai mult sau mai puţin subtile cu restricţii 
pentru cei nevaccinaţi, este nevoie de mai multă înţelepciune şi compasiune. 

Doamnelor şi domnilor guvernanţi, nu împărţiţi România în vaccinaţi şi nevaccinaţi, în săraci şi bogaţi, în bugetari şi 
privaţi doar ca să dezbinaţi!  

Deputat 
Laura Vicol 

*** 
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Declarație politică 
Stimate colege, stimați colegi, 
Pentru că avem un Guvern care nu este suficient de competent și calificat pentru a redacta proiecte eligibile în ideea de a 

fi finanțate din fonduri europene, România riscă să rămână, din nou, ultima țară din Uniunea Europeană. De această dată 
riscăm să fim ultimii care vom depune o variantă acceptabilă a Planului Național de Redresare și Reziliență, iar România nu își 
poate permite un nou eșec, o altă respingere a acestui document. 

Indolența și iresponsabilitatea fac ca guvernanții noștri să nu înțeleagă că este nevoie de un efort național, de un dialog 
real cu partenerii sociali, cu societatea civilă, mediul academic și, nu în ultimul rând, cu Parlamentul României, astfel încât 
procesul de redactare și negociere să fie accelerat și devansat datei de 31 mai. 

Jumătate din statele europene au depus deja oficial planurile lor, inclusiv țări din Estul Europei – iar aici mă refer la 
statele cu cea mai mare alocare și care au susținut crearea acestui mecanism de redresare: Polonia, Belgia, Italia, Austria, 
Slovenia, Danemarca, Spania, Letonia, Luxemburg, Slovacia, Franța, Germania, Grecia, Portugalia. Celelalte state care încă nu 
au depus acest document, printre care din păcate se numără și România, fie nu au susținut crearea acestui mecanism de 
împrumut comun la nivel european, fie sunt state care au primit o alocare mai mică sau trec prin crize politice interne. 

Stimați colegi, reiterez ideea că astfel de proiecte importante trebuie dezbătute și adoptate în Parlamentul României, 
pentru că măsurile care sunt cuprinse în asemenea documente ce afectează viața cetățenilor români trebuie să fie adoptate 
printr-o decizie care să reprezinte votul tuturor românilor. Un guvern, și mai ales un guvern incapabil, nu va reuși niciodată de 
unul singur, mergând în sens contrar ideilor și valorilor europene! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mihai Weber 
*** 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 
Dezacordul Comisiei Europeane privind conectarea unor localități la gaze naturale  

prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
 

După cum am fost cu toții informați, Comisia Europeană nu este de acord cu proiectul în valoare de 600 de milioane de 
euro privind conectarea unor localități la gaze naturale, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se demonstrează încă 
o dată că proiectul PNRR-ului are mari lacune și inclusiv modul în care s-a pus problema pentru alocarea fondurilor destinate 
extinderii rețelei de gaze naturale demonstrează foarte clar acest lucru.  

Reprezentanții comisiei europene au precizat că nu finanțează investiții poluante, dar după cum știm în România, la ora 
actuală, populația folosește majoritar energie termică generată de arderea maselor lemnoase, ceea ce este un factor extrem de 
poluant. Din câte știu, Comisia europeană, a emis chiar o propunere să se realizeze investiții integrate prin racordarea la 
rețelele inteligente de gaz, diminuându-se astfel poluarea existentă la momentul actual. Totodată se pot realiza investiții pentru 
producția de bio-gaz și investiții pentru realizarea energiei termice în sistem de piroliză, deci soluții sunt, trebuie doar 
prezentate profesionist și integrate conform specificului local al țării noastre.  

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog, domnule Ministru, să îmi comunicați care este statusul discuțiilor cu 
Comisia Europeană privind conectarea unor localități la gaze naturale prin Planul Național de Redresare și Reziliență și care 
sunt soluțiile care s-au găsit pentru a nu se pierde și această finanțare? În condițiile în care multe primării din țară au deja 
comandate studii de fezabilitate pentru investiții în rețele de gaz, s-au făcut demersuri la nivelul guvernului pentru a se găsi, în 
subsidiar, surse alternative de finanțare pentru un proiect atât de necesar și important? 

 
Deputat 

Mirela Adomnicăi 
*** 
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Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Situația proiectelor specifice combaterii infecției cu virusul SARS-COV2, proiecte care au putut fi depuse de spitale, 
unități școlare și ministerul sănătății încă de anul trecut, dar care nu au fost încă evaluate 

 

În cursul anului trecut au fost lansate mai multe apeluri de primiri proiecte specifice combaterii infecției cu virusul 
SARS-COV2, apeluri unde puteau depune proiecte ca și beneficiari spitalele, ministerul sănătății și unitățile școlare. Proiectele 
depuse începând cu luna septembrie 2020 nu au fost evaluate nici până în ziua de astăzi și se pare că avem mai multe speranțe 
să ne vindecăm de la sine decât cu ajutorul și implicarea instituțiilor abilitate ale statului. Se așteaptă oare să apară imunizarea 
de masă, să se spună că nu mai sunt necesare aceste fonduri și apoi să se anuleze, după modelul experienței cu măsura 3 pentru 
agenții economici?   

De asemenea, a mai fost lansat un apel în cadrul Programului Operațional pentru Competitivitate, prin intermediul 
cărora unitățile școlare aveau posibilitatea să achiziționeze suport tehnic pentru realizarea orelor de curs în mediul online. Nici 
aceste proiecte depuse în decembrie 2020 nu au fost evaluate, astfel încât acestea să intre la finanțare și mă întreb ce rost mai 
au aceste echipamente IT, dacă la momentul când a fost nevoie de ele, nu s-au dat? Sau se vor da poate din septembrie 2021, 
când elevii vor avea tablete și profesorii vor avea camere web si laptopuri pentru orele online, dar școala se va desfășura în 
format fizic?  

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog, domnule Ministru, să îmi comunicați care este situația apelurilor de 
proiecte specifice combaterii infecției cu virusul SARS-COV2 și de ce s-a întârziat atât de mult evaluarea acestora și nu au 
putut fi încă finanțate? 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 

      domnului Robert Viorel Chioveanu, preşedinte - secretar de Stat  al ANSVSA 
 

Raționamentele sistării comerțului ambulant cu păsările provenite din gospodării la nivelul întregii țări 
 

Domnule prim-ministru,  
Domnule preşedinte - secretar de stat,  
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a suspendat pentru o lună comerţul ambulant cu păsări şi activităţile 

comerciale cu păsări vii din cauza apariției unui singur focar de gripă aviară la o fermă de păsări din localitatea Ungheni, 
județul Mureș. Potrivit deciziei ANSVSA, la nivelul exploataţiei infectate au fost impuse restricţii de mişcare a păsărilor, 
personalului, mijloacelor de transport şi furajelor. De asemenea, a fost demarată eutanasierea păsărilor existente în focar, iar 
cadavrele vor fi ecarisate prin incinerare, împreună cu resturile de furaje, cu aşternutul şi cu tot ce a putut constitui o sursă de 
infecţie. După îndepărtarea cadavrelor şi a deşeurilor, întreaga suprafaţă a fermei, precum şi utilajele şi mijloacele de transport 
vor fi dezinfectate. Așadar, conform anunțului Autorității, focarul va fi eliminat. Totodată ați cerut sprijinul fermierilor din 
industria avicolă şi al cetăţenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate şi respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorităţi 
pentru a împiedica răspândirea gripei aviare pe teritoriul ţării noastre şi a evita pagubele economice enorme generate de 
această boală.   

În paralel, ANSVSA a dat asigurări publice că monitorizează în permanenţă statusul de sănătate al păsărilor domestice 
şi al celor sălbatice astfel încât pe piaţă să ajungă doar produse provenite de la zburătoarele sănătoase şi, implicit, să protejeze 
industria avicolă din ţara noastră.  

Nu în ultimul rând, ANSVSA susține că vor fi făcute controale în toate fermele de păsări din România privind 
respectarea măsurilor de biosecuritate.   

Vă rog să-mi comunicați de ce considerați că este oportun să blocați comercializarea ambulantă a păsărilor din micile 
gospodării din întreaga țară, vânzări care, de multe ori, reprezintă singura sursă de subzistență pentru mulți români, cât și 
celelalte activităţi comerciale cu păsări vii dacă există un singur focar de H5N8 la nivelul României, iar ANSVSA susține că 
monitorizează continuu sănătatea tuturor păsărilor și a înăsprit deja controalele.   

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu stimă,             Adrian Alda 

*** 
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Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 
 

Revitalizarea turismului balnear 
Stimate domnule ministru,  
Oficialii Organizaţiei Mondiale a Turismului au avertizat în repetate rânduri România în legătură cu starea critică a 

turismului balnear. Acesta se află pe cale de dispariţie, în pofida faptului că ţara noastră deţine resurse naturale şi minerale 
terapeutice excepţionale.   

Cu toate că potenţialul turistic al României este uriaş, segmentul turismului balnear stagnează nepermis, lipsind 
revitalizarea și diversificarea lui pentru a face față cerințelor interne și a pătrunde și pe piața internaţională.  

Vă întreb, domnule ministru, ce măsuri are în vedere MEAT şi cum se implică în vederea adaptării turismului românesc 
la cerinţele europene, prin punerea în valoare a gamei balneoclimaterice?  

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

De ce sunt medicii veterinari de liberă practică desconsiderați și ignorați de Guvern? 
 

Domnule prim-ministru, 
Medicii veterinari de liberă practică, arondați în aproape fiecare localitate atât din județul Mureș, cât și din întreaga țară, 

veghează 24 din 24 de ore la sănătatea animalelor, la prevenirea și combaterea bolilor la animale, la transmiterea acestora la 
om, la protecția mediului și nu în ultimul rând, la siguranța alimentară. Aceștia trebuie să intervină, la orice oră din zi sau din 
noapte, oricând fermierii solicită sprijinul, în regim de urgență, pentru animale care prezintă semne de boală.  

Mai mult, având în vedere epidemia de pestă porcină africană prezentă în țara noastră și recenta depistare a unor focare 
de gripă aviară în județele Mureș și Harghita, medicii veterinari de liberă practică din teritoriu sunt aceia care examinează 
animalele cu boli transmisibile la om și cei pe care ne bazăm să blocheze introducerea în consumul public a cărnii și a 
produselor de la animale contaminate, care pot ucide oameni. 

În acest context, atât nerespectarea obligațiilor pe care le are statul român față de aceștia, cât și minimizarea rolului pe 
care îl joacă medicii veterinari în combaterea răspândirii bolilor printr-o remunerație necorespunzătoare, reprezintă o 
amenințare vitală la adresa sănătății întregii populații.  

Conform petițiilor medicilor veterinari de liberă practică din județul pe care îl reprezint în Parlamentul României, 
județul Mureș, ANSVSA  nu-și îndeplinește obligațiile financiare față de aceștia, prin neplata acțiunilor sanitar-veterinare din 
luna decembrie 2020 încoace și neonorarea plăților asumate conform Legii 236/2019, actualizată prin OUG 117/2020 și prin 
Legea 291/2020, care completează Ordonanța 42/2004. 

Din cauza evoluției bolilor la animale (epidemiile de pestă porcină africană și gripă aviară) medicii veterinari din 
teritoriu au fost nevoiți să acopere, din fonduri proprii, toate materialele de protecție necesare, pe care ANSVSA ar fi trebuit să 
le asigure, și să suporte cheltuieli suplimentare generate de legile mai sus menționate, pentru angajarea de personal calificat. În 
consecință, s-a creat o stare de nemulțumire și neîncredere față de instituția contractantă și între medicii veterinari de liberă 
practică și inspectorii sanitari-veterinari.  

De asemenea, medicii veterinari și-au exprimat nemulțumirea față de gestionarea bazei de date, ale cărei costuri de 
administrare ar fi trebuit suportate de ANSVSA, dar au fost lăsate, încă din anul 2014, în seama exclusivă a medicilor, 
profitând de nevoia acestora de a utiliza facilități noi, adaptate la realitățile actuale.   

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule prim-ministru:  
- Au fost prevăzute, până la momentul actual, alocări bugetare pentru respectarea legilor mai sus menționate, sau se 

așteaptă o eventuală rectificare bugetară? 
- Având în vedere focarul de gripă aviară identificat în județul Mureș, ați verificat parcursul transportului cu destinatar 

exact din județul Hunedoara, notificat de exportator ca posibil purtător de boală? 
- Cum va gestiona ANSVSA aceste focare din punct de vedere sanitar-veterinar, de mediu și financiar? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.15 - 2021  
Săptămâna 10 – 14 mai 2021  

 

 

56 
 

- Cum vor fi despăgubite societățile care respectă condițiile de bunăstare și biosecuritate, grav afectate economic de 
blocajul mișcării și comercializării de păsări pe întreg teritoriul țării, conform Deciziei nr. 1 din data de 07.05.2021, adoptată 
de Centru Național de Combatere a Bolilor? 

- Concret, când vor primi medicii veterinari sumele echivalente plății acțiunilor sanitar-veterinare din luna decembrie 
2020 și până în prezent? 

- Când își va relua ANSVSA atribuțiile de gestionare a bazei de date prin suportarea costurilor de administrare? 
Solicit răspuns scris.           

Deputat 
Dumitrița Gliga 

*** 
 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei   

 
Criza termoenergetică din județul Hunedoara 

Stimate domnule ministru,  
În vederea clarificării unor informații relevante pentru circumscripția pe care o reprezint, constatând că nu s-a inițiat 

niciun demers privind tranziția energiei de la combustibil fosil către energie regenerabilă, vă adresez următoarele întrebări:   
1.De ce nu s-au aplicat, până în acest moment, prevederile Ordonanței de urgență nr.60 din 2019?  
2. Când se va iniția predarea administrativă a Termocentralei Mintia către UAT Județul Hunedoara și în ce manieră se 

va derula acest transfer?  
3. Prin ce măsuri veți combate  criza economică și socială generată în domeniul exploatării de cărbune din județul 

Hunedoara, în lipsa unor soluții pentru a asigura o alternativă Complexului Energetic Hunedoara?  
Vă reamintesc, stimate domnule ministru, de situația grevelor miniere din județul Hunedoara, de la începutul anului 

curent. Totodată, în aceste momente, este  extrem de îngrijorător faptul că locuitorii Devei nu au apă caldă și căldură de două 
săptămâni. Subliniez, așadar, că informațiile cerute sunt extrem de importante pentru cetățenii români din județul Hunedoara.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în oral. 
Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan,  ministrul  Muncii și Protecției Sociale 
 

Evoluția proiectului ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei” și rezultatele sale 
 

Doamnă ministru,  
Sociologii din toate țările lumii au subliniat că persoanele vârstnice cu sau fără dizabilități sau cele care au dificultăți la 

deplasare au fost afectate în cea mai mare măsură de actuala pandemie mai ales că ele depind, de cele mai multe ori, de 
ajutorul și supravegherea altor persoane. Acest segment de populație se confruntă, frecvent, și cu nepăsarea rudelor sau 
apropiaților, la care se adaugă și stările de anxietate sau de stres pricinuite de pandemie.   

Așadar, vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul ministerului Muncii există o statistică privind persoanele vârstnice și cu 
dizabilități care sunt izolate la domiciliu sau au restricții de deplasare și care au nevoie de sprijin pentru asigurarea alimentelor 
sau pentru desfășurarea activităților obișnuite. De asemenea, vă rog să mă informați cum sunt raportate cazurile acestor 
persoane și dacă există o raportare centralizată la nivelul țării cât și la nivelul județului Ialomița. În plus, doresc să-mi expuneți 
ce alte măsuri ia ministerul pe care îl conduceți pentru ajutorarea bătrânilor, în special a celor cu dizabilități și care sunt izolați 
la domiciliu.    

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,               Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  
      domnului Adrian Gheorghe, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

De ce aveți în vedere diminuarea punctajului acordat per capita pentru pacienții din grupa de vârstă de peste 60 de ani, 
deși aceștia reprezintă o categorie cu vulnerabilități și nevoi medicale crescute? 

 
Stimată doamnă ministru,  
Având în vedere intenția Guvernului de a reduce nivelul asistenței medicale pentru pensionari prin scăderea drastică a 

finanțării serviciilor medicale pentru persoanele peste 60 de ani, prin noi norme care scad punctajul medicilor de familie 
acordat per capita pentru pacienții din această grupă de vârstă, vă rog să-mi comunicați cum veți proteja și preîntâmpina 
problemele medicale pentru această categorie socială cu vulnerabilități și nevoi medicale crescute.  

În opinia mea și a cetățenilor pe care îi reprezint din județul Vâlcea în calitate de parlamentar, Guvernul din care faceți 
parte a declanșat un atentat la sănătatea și viața celor mai vulnerabile persoane, vârstnicii.  Doamnă ministru, după ce actualul 
Guvern le-a înghețat pensiile părinților și bunicilor noștri și le-a tăiat din puterea de cumpărare, acum le taie și din serviciile de 
sănătate, în plină pandemic. În loc să le asigure prevenție și tratament, guvernul Coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, lovește în 
cei mai vulnerabili cetățeni ai acestei țări.  Domnule președinte al Casei Naționale de Asigurări, de ce în proiectul Contractului 
Cadru și normelor acestuia, propuse de CNAS, medicii de familie sunt descurajați să mai trateze pensionari, prin scăderea 
cinică a punctajului acordat pentru tratarea persoanelor de peste 60 de ani, deși este evident că acești pacienți au nevoie acută 
de mai multă îngrijire medicală, mai ales în actualul context în care nu au acces la spitale din cauza tratării pacienților cu 
COVID?  

Care sunt motivele pentru care, prin noile reglementări se intenționează realizarea unor economii drastice la fondul 
pentru analize de laborator, fapt care face imposibilă prevenția medicală?  

Vă asigur, că atât eu, cât și toți colegii mei de la PSD suntem alături de pensionari și de medicii care cer retragerea 
acestui proiect de contract cadru. În opinia noastră, a persoanelor în vârstă și a medicilor de familie, propunerile CNAS sunt de 
neacceptat în actualele condiții pandemice, pentru că distrug echilibrul precar în care se află sistemul de sănătate și expun unui 
pericol mortal persoanele în vârstă.  Decizia dumneavoastră și a Ministerului Sănătății, este încă o dovadă că PSD a avut 
dreptate atunci când v-a acuzat că tăiați banii de la sănătate. Dacă lăsați măcar finanțarea de anul trecut, nu apăreau aceste 
probleme, care pentru cei de vârsta a treia poate să însemne diferența dintre viață și moarte. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,               Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan,  ministrul Muncii și Protecției Sociale  
 
Care sunt măsurile pentru reducerea șomajului și care sunt programele pentru reconversie profesională? 

 
Stimată doamnă ministru,   
Pandemia de Coronavirus a produs efecte negative asupra economiei mondiale, România nefăcând excepție.   
Astfel, dezechilibrul creat pe piața muncii prin creșterea ratei șomajului în 2021, coroborat cu imposibilitatea reangajării 

persoanelor rămase fără loc de muncă, necesită acțiuni concrete, cu efect imediat pentru restabilirea bunăstării cetățenilor și 
pentru relansarea economică.   

Prin urmare, doamnă ministru, dată fiind importanța redresării indicatorilor macroeconomici ce țin de întreg ansamblu al 
pieței muncii, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

-  Care este numărul șomerilor din România, înregistrat în luna aprilie 2021?  
-  Care este numărul șomerilor înregistrat în județul Brașov, în luna aprilie 2021?  
- Câți angajați din domeniul HORECA au rămas șomeri la nivel național și punctual, câți angajați din domeniul 

HORECA, din județul Brașov, au rămas fără loc de muncă?  
-  Care sunt măsurile pentru reducerea șomajului la nivel național și pentru județul Brașov?  
- Care sunt programele Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru reconversia profesională a persoanelor ce au 

rămas fără loc de muncă?  
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Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   
Cu aleasă considerație,               Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan,  ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Evoluțiile privind numărul asistenților maternali profesioniști 
 

Stimate doamnă ministru,   
În baza, Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la întrebările formulate 

de deputați și senatori, Art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților și Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 24/2000, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Câți asistenți maternali profesioniști au renunțat la acest statut, din proprie inițiativă, în ultimele 12 luni?  
2. Câți asistenți maternali profesioniști și-au pierdut acest statut ca urmare a retragerii atestatului de asistent maternal 

din partea Autorității pentru Protecția Copilului, în ultimele 12 luni?  
3. Câți asistenți maternali profesioniști există în prezent în sistemul de stat?  
4. Câți dintre acești asistenți maternali au în prezent statutul de pensionar?  
5. Câți dintre acești asistenți maternali urmează să iasă la pensie, prin împlinirea vârstei de pensionare în următoarele 12 

luni?  
Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 

Biroului permanent al Camerei Deputaților.  
Cu stimă,         Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Eliminarea proiectului celor 8 depozite regionale pentru produsele agroalimentare  
din Planul Național de Redresare și Reziliență al României 

Stimate domnule ministru, 
Atunci când vorbim de PNRR, vorbim de o ocazie din multe motive fără precedent acordat de către U.E. fiecărui stat 

membru atât pentru a surmonta criza provocată de pandemia de COVID19, cât și pentru a se putea dezvolta.  
Din păcate, observ cum, în viziunea dumneavoastă, PNRR-ul României omite aproape complet agricultura, un sector 

esențial pentru orice stat și care este din ce în ce mai văduvit de orice resursă și sprijin. 
Potrivit primei variante a PNRR, la capitolul agricultură, a fost inclus proiectul construcției a 8 depozite regionale cu 

temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea produselor agricole locale. O 
șansă enormă pentru toți cei incluși în acest lanț, cu contribuții masive directe aduse economiei românești, dar care nu se mai 
regăsește în actuala variantă a PNRR-ului. 

În condițiile în care vorbim de excluderea acestui proiect de maximă importanță cu beneficii dovedite și evidente, vă 
rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați următoarele: 

1. Care este motivul pentru care în actuala variantă a PNRR-ului nu se mai regăsește proiectulcelor 8 depozite regionale 
cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea produselor agricole locale? 

2. În condițiile în care, alături de digitalizare, tranziția verde, bazată pe Green Deal, reprezintăcei doi piloni esențiali ai 
Mecanismului de Redresare și Reziliență al U.E. și având în vedere că una dintre politicile Green Deal fac referire directă la 
agricultură, una din strategiile de bază fiind „from farm to fork”, cum argumentați excluderea din actuala variantă a PNRR-ului 
a proiectului celor 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi 
comercializarea produselor agricole locale? 

3. Care sunt criteriile și analizele de impact economic dovedite și argumentate prin care ați decisexcluderea din actuala 
variantă a PNRR-ului a proiectului celor 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, 
ambalarea, etichetarea şi comercializarea produselor agricole locale? 
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4. Cine sunt responsabilii direcți și decidenții care au decis excluderea din actuala variantă aPNRR-ului a proiectului 
celor 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea 
produselor agricole locale? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!               Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Cirpian-Sergiu Teleman,  ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
 

Barierele Digitalizării mediului public din România. E-guvernarea vs. dosarul cu șină în anul 2021 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform Raportului de țară pentru România privind indicele economiei și societății digitale pentru anul 2020 realizat de 

Comisia Europeană, România se află pe locul 26 din 28 în ceea ce privește dezvoltarea digitalizării serviciilor publice din 
statele membre U.E. Clasamentele internaționale bazate pe criterii obiective și precise de evaluare a maturității digitalizării 
serviciilor publice arată că, în ciuda anumitor acțiuni în aces sens, țara noastră se află la un nivel subdezvoltat. Un aspect care 
afectează atât serviciul public în ansamblul său, cât și fiecare cetățean român în parte și care, cu atât mai mult, cu ocazia 
pandemiei de COVID-19 a indicat încă o dată atât profunda necesitate a digitalizării sistemului public, cât și gravele 
disfuncționalități și lipsuri cu care ne confruntăm în această privință.  

În contextul în care sintagma „Viitorul este acum” a depășit demult stadiul de deziderat sau de metaforă, devenind un 
aspect și o necesitate cât se poate de reale și de presante ale vieții noastre de zi cu zi, observăm cum, în România, în ceea ce 
privește sistemul public, rămânem la același stadiu al dosarului cu șină și al unui lung șir birocratic bazat pe maculatură 
excesivă. Cu atât mai mult cu cât, știm cu toții, alături de Tranziția Verde, digitalizarea reprezintă pilonul de bază al tuturor 
politicilor europene pentru anii care vor urma, fiind o prioritate de grad 0 pentru toate statele membre.  

Iar la toate acestea se adaugă și faptul că, deși în cadrul Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020 s-a stabilit o 
serie de cerințe generale pentru arhitectura IT care să ofere suportul pentru lansarea și dezvoltarea serviciilor publice 
electronice, în prezent, datele indică existența unui număr minim și minimal de facilități tehnice cheie. 

Astfel, se observă cum cea mai mare problemă a țării noastre față de acest subiect, care, în același timp, reprezintă și 
caracteristica de bază a digitalizării sistemului public, respectiv e-guvernarea, este aceea a insuficientei dezvoltări a serviciilor 
publice electronice. Un fapt care afectează atât mediul public, cât și cel privat și care menține România în coada clasamentelor 
europene și internaționale.  

Stimate domnule ministru, 
Cred și sper că sunteți conștient că, fără îndeplinirea urgentă a obiectivelor privind digitalizarea sistemului public, 

respectiv fără concretizarea conformă a e-guvernării în România, tot ceea ce privește funcționarea și funcționalitatea statului 
român, de la prima până la ultima sa instituție, la de primul până la ultimul cetățean, de la primele și până la ultimele niveluri, 
domenii și sectoare de activitate, va rămâne într-un stadiu arhaic, care nu va permite nici alinierea la tendințele, politicile și 
cerințele lumii moderne, nici dezvoltare și, în speță, prosperitate, stabilitate și siguranță.  

De aceea, având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi comunicați următoarele: 
1.Care este punctul de vedere al Ministerului pe care îl conduceți, precum și care sunt măsurileimplementate și în curs 

de implementare, cu termene și date concrete, în ceea ce privește crearea și dezvoltarea unei arhitecturi IT, eficiente și eficace, 
de management general al serviciilor publice electronice? 

2.Care este punctul de vedere al Ministerului pe care îl conduceți, precum și care sunt măsurileimplementate și în curs 
de implementare, cu termene și date concrete, în ceea ce privește crearea și dezvoltarea sistemelor informatice necesare 
instituțiilor publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice electronice? 

3. În vederea realizării unor proiecte de lege potrivit prerogativelor parlamentare pe care le dețin,care este punctul de 
vedere al Ministerului pe care îl conduceți, precum și care sunt măsurile implementate și în curs de implementare, cu termene 
și date concrete, în ceea ce privește crearea și dezvoltarea  cadrului legislativ și procedural unitar și eficace pentru susținerea 
serviciilor publice electronice? 

4.Care este punctul de vedere al Ministerului pe care îl conduceți, precum și care sunt măsurileimplementate și în curs 
de implementare, cu termene și date concrete, în ceea ce privește întreținerea, formarea și dezvoltarea unui corp de specialiști 
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în e-guvernare și ale resurselor umane în departamentele IT ale instituțiilor și autorităților publice și, corelat, a competențelor 
necesare pentru dezvoltarea și mentenanța serviciilor publice electronice? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
 

Când se vor acorda banii pentru plata convențiilor dintre angajatori  
și Agențiile pentru Ocuparea Foreți de Muncă din țară 

 

Situația locurilor de muncă la nivelul județului Gorj este una foarte dificilă, ca urmare a măsurilor impuse de autorități 
în contextul pandemiei de COVID-19. Rata șomajului a ajuns la aproape 4%, cu peste 5200 de șomeri în evidențele Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj. Situația reală este însă mult mai gravă. Printre cei 5200 de șomeri 
indemnizați și neindemnizați, care sunt în evidențele AJOFM Gorj, nu se regăsesc și persoanele fără loc de muncă, dar 
neraportate agenției. Nu doar județul Gorj se confruntă cu problema șomajului crescut, situatia fiind dificilă la nivel național.  
Cei mai vulnerabili șomeri sunt tinerii fără experiență în câmpul muncii, dar și persoanele trecute de vârsta de 45 de ani, pentru 
care găsirea unui loc de muncă este o reală problemă.    

Astfel, sprijinirea acestui sector de către Guvern este extrem de importantă. La final de an 2020 a apărut o Ordonanță de 
Urgență care prevede că angajatorii vor putea primi 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru 12 luni, 
cu respectarea unor condiții. În acest sens, angajatorii încheie o convenție cu AJOFM-urile, iar banii se vor acorda ulterior. Din 
păcate, acești bani nu au fost alocați, iar angajatorii se întreabă, pe bună dreptate, dacă îi vor mai primi.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog doamna ministru să îmi răspundeți la următoarele:  
• Există alocări bugetare pentru acoperirea sumelor solicitate de angajatori, în baza convențiilor încheiate cu Agențiile 

Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă?   
• Dacă sunt alocați banii, concret, când se vor acorda solicitanților?   
Solicit răspuns în scris.  
Vă mulțumesc!                Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelări 
 

Adresată: domnului Sergiu-Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
De către: domnul Constantin Bîrcă, deputat  
Obiectul interpelării: Mai pot fi remediate deficiențele în implementarea proiectului de la Măgurele? 

 
Stimate domnule ministru,  
România a fost oficial exclusă din cel mai mare proiect de cercetare din Uniunea Europeană - proiectul ELI-ERIC, 

inițiat de România, alături de Ungaria și Cehia.  
Cunoscut sub numele de "Laserul de la Măgurele", proiectul românesc este constituit din două mari infrastructuri: două 

brațe laser și o sursă de raze gama. Doar această sursă valorează în jur de 66 de milioane de euro. 
Au fost ignorate avertismentele comisarului european, din 2018, în privința întârzierilor în implementarea fazei a doua a 

proiectului de la Măgurele: "În absența unui răspuns rapid al Guvernul României adresat Comisiei Europene, există riscul ca 
acest proiect să nu mai poată fi finalizat în actualul exercițiu bugetar (2014-2020), ceea ce va genera importante pierderi 
financiare și, totodată, va afecta credibilitatea întregii investiții".  

Noul format ELI ERIC are sarcina de a permite oamenilor de știință să acceseze laserele de ultimă generație. Accesul 
este deschis pentru oamenii de știință de oriunde, pe baza propunerilor evaluate de un grup independent.   

 A fi membru înseamnă că oamenii de știință ai unei țări pot contribui la îmbunătățirea strategiei, pot participa la 
cercetări bazate pe misiuni și pot oferi acces studenților absolvenți și celor din domeniul cercetării.  

Sub conducerea dumneavoastră, domnule ministru, țara noastră a pierdut calitatea de membru după ce nu şi-a atins 
ţintele asumate şi a încercat să se repoziţioneze şi să opteze pentru statutul de Observator Fondator, urmând ca în cadrul 
negocierilor din ELI-ERIC şi IMPULSE să re-atingă această ţintă în 2023.  

Este de menționat că Cehia și Ungaria au aplicat încă din luna mai 2020. Decizia de a aproba aplicația vine după ani de 
negocieri.Această decizie înseamnă că amplasamentul laboratorului poate funcționa în mod legal împreună, ca o singură 
organizație.  

Ignorarea Cercetării de către guvernanţi îndepărtează România ireversibil de profilul unei ţări membre UE în ceea ce 
priveşte domeniul cercetării-dezvoltării şi, implicit, al competitivităţii economice.  

Acesta este rezultatul lipsei dialogului si a imixtiunii politicului în luarea deciziilor. 
Ce se mai poate face, domnule ministru, pentru redresarea situației?  
Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,  

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României  
       domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  
       domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

De către: doamna Dumitrița Gliga, deputat  
Obiectul interpelării: Timpul trece, turismul românesc rămâne indiferent guvernanților   

 

Domnule prim-ministru,  
Domnilor miniștri,   
După cum este cunoscut, urmare a eșecului negocierilor cu Comisia Europeană din aprilie a.c., guvernul urmează să 

înainteze, în perioada imediat următoare, un nou set de propuneri revizuite și actualizate privind Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR).  

În acest context, doresc să accentuez relevanța cu totul excepțională a sectorului turistic pentru atingerea standardelor 
impuse pentru PNRR. Documentele pregătite de autoritățile naționale vor fi evaluate de Comisia Europeană, care va analiza 
proiectele depuse prin prisma unor criterii bine stabilite, precum tranziția “verde”, domeniu care trebuie să includă un 
minimum de 37% investiții pentru reforme cu impact climatic.  

Nu mai este o noutate pentru nimeni importanța sectorului turistic pentru atingerea exigențelor fixate de Comisia 
Europeană în sfera economiei verzi, conform Facilității de Redresare și Reziliență, precum și a priorităților de ansamblu ale 
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dezvoltării economiei naționale, în conformitate cu recomandările venite de la Bruxelles, care încurajează statele membre în 
direcția “prezentării PNRR și a programelor naționale de reformă într-un singur document integrat”1.    

Cu toate acestea, impresia actuală a tuturor celor care au urmărit planul Guvernului este că dezvoltarea turismului 
românesc se axează pe promovarea „turismului pe bicicletă” și a „magistralelor EuroVelo”. Nu se propune nimic concret 
pentru turismul durabil, sau pentru perspectivele dezvoltării agroturismului și ale turismului ecumenic. De asemenea, sunt 
foarte puține referiri legate de investițiile de mediu și digitale privind modernizarea și promovarea Rezervației Naturale a 
Deltei Dunării.   

Valoarea totală a investițiilor propuse pentru susținerea acestui sector al economiei naționale este absolut derizorie și 
nerealistă, minimalizând impactul lui economic absolut uriaș, de la locuri de muncă și infrastructură de mediu și digitală, la 
calitatea vieții și la dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor țării.  

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule Prim-ministru și domnilor miniștri:  
Care este strategia pregătită de guvern pentru relansarea turismului din țara noastră din perspectiva atenuării și 

contracarării consecințelor crizei sanitare, precum și a satisfacerii cerințelor impuse PNRR, în conformitate cu regulamentul 
Facilității de Redresare și Reziliență?  

Aveți în vedere, în acest context, promovarea unor măsuri specifice, inclusiv a unor facilități de natură financiară și 
fiscală, complementare prevederilor PNRR, care să fie incluse în Programul național de reformă, respectiv în Programul de 
convergență al României, conform recomandărilor instituțiilor europene și care să vizeze susținerea mai viguroasă a industriei 
turistice din țara noastră, sector esențial al „economiei verzi”, conform Pactului Verde European, la care România este parte?  

Solicit răspuns scris.  
*** 

 
Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De către: domnul Dan Șlincu, deputat  
Obiectul interpelării: care e viziunea Guvernului cu privire la asistenții maternali în contextul scăderii puterii de cumpărare și 
al interdicției cumulului pensiei cu salariul  

 

Stimată doamnă ministru,   
În baza, Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori, vă solicit să îmi prezentați măsurile pe care le aveți în vedere pentru stoparea exodului din 
sistem a asistenților maternali, care va determina reîntoarcerea a mii de copii în sistemul caselor de plasament.  

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 286/2018, care modifică Legea 272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, a fost interzisă instituționalizarea în centre de plasament a copiilor cu vârsta mai mică de 7 
ani. Această interdicție a avut la bază două motive foarte puternice:   

Conform datelor apărute în presă, statul român ar fi trebuit să pregătească cel puțin 15.000 de asistenți maternali care să 
asigure îngrijirea a peste 18.000 de copii cu vârsta sub 7 ani, din centrele de copii.   

În pofida acestui lucru, numărul asistenților maternali nu a crescut în ultimii doi ani ci mai degrabă ar urma să scadă în 
urmatorul an din următoarele două cauze:  

1. Scăderea puterii de cumpărare a asistenților maternali. Salariile acestora au fost majorate cu doar 3,1% în 2021, nu cu 
10% cum era prevăzut inițial. Deci pe fondul creșterii prețurilor la alimente și alte produse de strictă necesitate cu mult peste 
rata generală a inflației, puterea de cumpărare a acestor persoane s-a deteriorat semnificativ în ultimele luni. De asemenea, 
înghețarea Indicatorului Social de Referință la valoarea de 500 de lei a înghețat și indemnizația de plasament pe care o primesc 
asistenții maternali pentru cheltuielile de creștere a copiilor.   

2. Intenția Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. Tot potrivit unor surse publice, în prezent, 
există circa 1.000 de asistenți maternali care deja se află la pensie, iar în următoarele 12 luni, alți 1.000 de asistenți maternali ar 
urma să ajungă la limita de vârstă de pensionare. Prin urmare, circa 2.000 de asistenți maternali vor fi obligați să opteze între 
pensie și salariu, iar cel mai probabil vor opta pentru pensie pentru că e mai mare și nu mai implică obligații profesionale. Asta 
înseamnă că cel puțin 3.000 de copii mai mici de 7 ani vor rămâne fără asistent maternal și vor fi obligați să se reîntoarcă în 
casele de copii, unde îi așteaptă o viață de coșmar.   

                                      
1 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en.  
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În aceste condiții vă întreb, doamnă Ministru, ce măsuri ați întreprins sau intenționați să întreprindeți pentru a preveni 
acest exod galopant din sistemul asistenților maternali? 

1. Ați luat în calcul o derogare a acestei categorii profesionale de la proiectul de lege pe care l-ați înaintat deja 
Parlamentului cu privire la continuarea activității de către  persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare?  (În proiectul 
guvernului, asistenții maternali nu sunt exceptați de la obligația de a opta între pensie și salariu!)  

2. Aveți în vedere o creștere semnificativă a salariului minim pentru anul 2022?  
3. Aveți în vedere o modificare a poziției asistenților maternali de la treapta de 1,06 din salariul minim, la o treaptă 

superioară care să facă această profesie suficient de atractivă pentru a acoperi necesarul de asistenți maternali profesioniști?  
4. Sunteți de acord cu o majorare a factorului de multiplicare pentru indemnizația de plasament pentru copiii aflați în 

grija asistenților maternali de la 1,2 ISR la cel puțin 1,5 ISR?  
5. Cum veți împiedica scenariul neplăcut în care mii sau poate zeci de mii de copii vor fi nevoiți să revină din mediul 

rezidențial la casele de copii? 
6. Și mai ales cum veți justifica faptul că în loc să faceți o economie la buget, veți majora practic costurile cu creșterea 

acestor copii, fiind știut că în prezent costul mediu pentru creșterea unui copil în sistemul caselor de copii e dublu față de 
costul creșterii lor în mediul rezidențial, în îngrijirea asistenților maternali profesioniști?  

Vă rog să-mi răspundeți în scris la toate aceste întrebări, în termenul prevăzut de lege și de Constituția  
României. 

Cu stimă,       *** 
 

Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De către: Dan-Constatin  Șlincu, deputat  
Obiectul interpelării: care e viziunea Guvernului cu privire la asistenții maternali în contextul scăderii puterii de cumpărare și 
al interdicției cumulului pensiei cu salariul  

 
Stimată doamnă ministru,   
În baza, Art. 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori, vă solicit să îmi prezentați măsurile pe care le aveți în vedere pentru stoparea exodului din 
sistem a asistenților maternali, care va determina reîntoarcerea a mii de copii în sistemul caselor de plasament.  

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 286/2018, care modifică Legea 272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, a fost interzisă instituționalizarea în centre de plasament a copiilor cu vârsta mai mică de 7 
ani. Această interdicție a avut la bază două motive foarte puternice:   

Conform datelor apărute în presă, statul român ar fi trebuit să pregătească cel puțin 15.000 de asistenți maternali care să 
asigure îngrijirea a peste 18.000 de copii cu vârsta sub 7 ani, din centrele de copii.   

În pofida acestui lucru, numărul asistenților maternali nu a crescut în ultimii doi ani ci mai degrabă ar urma să scadă în 
urmatorul an din următoarele două cauze:  

1. Scăderea puterii de cumpărare a asistenților maternali. Salariile acestora au fost majorate cu doar 3,1% în 2021, nu cu 
10% cum era prevăzut inițial. Deci pe fondul creșterii prețurilor la alimente și alte produse de strictă necesitate cu mult peste 
rata generală a inflației, puterea de cumpărare a acestor persoane s-a deteriorat semnificativ în ultimele luni. De asemenea, 
înghețarea Indicatorului Social de Referință la valoarea de 500 de lei a înghețat și indemnizația de plasament pe care o primesc 
asistenții maternali pentru cheltuielile de creștere a copiilor.   

2. Intenția Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. Tot potrivit unor surse publice, în prezent, 
există circa 1.000 de asistenți maternali care deja se află la pensie, iar în următoarele 12 luni, alți 1.000 de asistenți maternali ar 
urma să ajungă la limita de vârstă de pensionare. Prin urmare, circa 2.000 de asistenți maternali vor fi obligați să opteze între 
pensie și salariu, iar cel mai probabil vor opta pentru pensie pentru că e mai mare și nu mai implică obligații profesionale. Asta 
înseamnă că cel puțin 3.000 de copii mai mici de 7 ani vor rămâne fără asistent maternal și vor fi obligați să se reîntoarcă în 
casele de copii, unde îi așteaptă o viață de coșmar.   

În aceste condiții vă întreb, doamnă ministru, ce măsuri ați întreprins sau intenționați să întreprindeți pentru a preveni 
acest exod galopant din sistemul asistenților maternali? 
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1. Ați luat în calcul o derogare a acestei categorii profesionale de la proiectul de lege pe care l-ați înaintat deja 
Parlamentului cu privire la continuarea activității de către persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare?  (În proiectul 
guvernului, asistenții maternali nu sunt exceptați de la obligația de a opta între pensie și salariu!)  

2. Aveți în vedere o creștere semnificativă a salariului minim pentru anul 2022?  
3. Aveți în vedere o modificare a poziției asistenților maternali de la treapta de 1,06 din salariul minim, la o treaptă 

superioară care să facă această profesie suficient de atractivă pentru a acoperi necesarul de asistenți maternali profesioniști?  
4. Sunteți de acord cu o majorare a factorului de multiplicare pentru indemnizația de plasament pentru copiii aflați în 

grija asistenților maternali de la 1,2 ISR la cel puțin 1,5 ISR?  
5. Cum veți împiedica scenariul neplăcut în care mii sau poate zeci de mii de copii vor fi nevoiți să revină din mediul 

rezidențial la casele de copii? 
6. Și mai ales cum veți justifica faptul că în loc să faceți o economie la buget, veți majora practic costurile cu creșterea 

acestor copii, fiind știut că în prezent costul mediu pentru creșterea unui copil în sistemul caselor de copii e dublu față de 
costul creșterii lor în mediul rezidențial, în îngrijirea asistenților maternali profesioniști? Vă rog să-mi răspundeți în scris la 
toate aceste întrebări, în termenul prevăzut de lege și de Constituția României. 

Cu stimă,   
*** 

 
Adresată:  domnului Florin Vasile Cîțu, Prim ministru  
De la: doamna Alexandra Huțu, deputat  
Obiectul interpelării: Tinerii și familiile la început de drum nu reprezintă o prioritate pentru Guvernul PNL-USR-PLUS-
UDMR 

 
Domnule prim-ministru,   
La începutul acestei luni, pe 2 mai în România a fost sărbătorită Ziua Națională a tineretului, însă am constatat cu 

amărăciune că după 4 luni de guvernare a actualei Coaliții de Dreapta și după 1 an și 6 luni cu un reprezentant al PNL în 
funcția de prim-ministru nu s-a realizat nimic concret pentru tinerii din România și pentru viitorul acestora și al familiilor 
aflate la început de drum.   

Nimic din cele 9 pagini din programul de guvernare pe care le-ați dedicat pe hârtie tinerilor nu s-a pus în practică. Mai 
rău, au fost amputate și tăiate sau eliminate o serie de drepturi care erau prevăzute în legislația națională și care au generat 
creșterea calității vieții acestei categorii de populație atât din punct de vedere economic, cât și educațional.  

Domnule prim-ministru trebuie să vă obișnuiți să vorbiți la prezent de tineri, nu la trecut sau la viitor, ei acum au nevoie 
ca statul român să le fie partener, să îi susțină în parcursul educațional, profesional și al formării familiei, nu peste 10, 20, 30 
de ani. Atunci va fi prea târziu pentru că majoritatea tinerilor nu va mai fi în țară.   

Viitorul tinerilor începe astăzi, nu când vă decideți dumneavoastră guvernanții să le mai dați o facilitate că vine 
campania electorală.  

Domnule Vasile Cîțu, știați că numărul tinerilor din țară a scăzut în ultimii 10 ani cu aproape un milion, de la 5,9 
milioane în 2010 la 4,9 milioane în prezent, cauzele principale fiind scăderea natalității și exodul tinerilor lipsiți de oportunități 
și de încrederea în capacitatea de modernizare a statului în toate sectoarele relevante?  

Aveți habar că cea mai gravă situație a lipsei de locuri de muncă din România este în rândul tinerilor, unde rata 
șomajului a ajuns la 17,3 % pentru persoanele cu vârste între 15 ani și 24 de ani? Lipsa informațiilor și a competențelor 
specifice și necesare pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. De aceea, 
trebuie luate măsuri pentru a asigura locuri de muncă de calitate pentru toți.  

Știați că în ultimii ani, în țara noastră a sporit numărul de persoane fără adăpost și s-a accentuat excluziunea locativă în 
special în rândul tinerilor? Deși programele pentru locuințe au acordat prioritate tinerilor, acestea nu au luat în considerare 
nivelul veniturilor și nevoile reale ale acestora.   

Aveți idee că tinerii sunt o populație de risc în ceea ce privește tulburările mintale, iar studiile continuă să confirme 
impactul sever pe care îl are pandemia de COVID în acest sens și guvernul pe care îl reprezentați nu a făcut nimic pentru 
creșterea gradului de terapie și consiliere? Pandemia a demonstrat o capacitate insuficientă a sistemului de învățământ 
românesc de a se adapta cu celeritate la noile provocări.  

Domnule premier, în ce măsură cunoașteți problemele tinerilor din mediul rural, a căror aspirații și nevoi sunt ignorate 
de actuala Coaliție de guvernare? Guvernul actual nu reușește să răspundă în timp real nevoilor tinerilor, dialogul lipsește cu 
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totul, iar stabilirea priorităților pentru tinerii din sate se realizează din pix de la birourile din ministere fără să fi existat o 
discuție cu aceştia sau o informare prealabilă. Tinerii au nevoie acută să fie văzuți, ascultați, susținuți și promovați.  

Cunoașteți faptul că discriminarea de gen pe piața muncii încă afectează numeroși tineri, în special femeile tinere și nu 
s-a luat nicio măsură în această privință? Tinerii se confruntă cu o rată exponențială a șomajului, cu condiții de muncă precare 
și cu exploatare, precum și cu discriminare pe piața muncii și la locul de muncă.  

Domnule prim ministru, organizațiile de tineret din țară au constatat lipsa unui parteneriat integrat și real între asociațiile 
de tineri și autoritățile de la București. Tinerii sunt subreprezentați în procesele decizionale care îi privesc. Ce faceți în această 
privință? 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, aștept din partea dumneavoastră și a cabinetului pe care îl conduceți să vă 
treziți la realitate și să puneți problemele tinerilor din România pe masa Guvernului și să le tratați ca prioritate de interes 
strategic, ca prioritate absolută a fiecărui minister și departament, dacă chiar vă interesează soarta țării noastre.   

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris.     *** 
 

Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Situația românilor întorși acasă în contextul pandemiei 

 

Stimată doamnă ministru,  
Având în vedere ultimele informații apărute în spațiul public cu privire la numărul românilor întorși acasă în contextul 

pandemiei, spre un milion, vă adresez următoarele întrebări:  
Care este demersul Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) pentru a încuraja stabilirea românilor întorși în 

contextul pandemiei, în România?   
Există o strategie elaborată la nivelul MMPS care să vizeze integrarea românilor întorși în țară, pe piața muncii din 

România?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației   
De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Situația copiilor și tinerilor întorși în România, în contextul pandemiei.  

 
Stimate domnule ministru, 
Dat fiind ultimele declarații ale doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, privind numărul 

românilor care s-au întors în România în contextul pandemiei, spre un milion, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este numărul copiilor și tinerilor înscriși în învățământul primar, gimnazial și liceal, respectiv universitar, 

începând cu anul 2020?  
2. Există o strategie a Ministerului Educației pentru facilitarea integrării în sistemul educațional din România, a copiilor 

și tinerilor întorși în țară în ultima perioadă?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată: domnului Florin Cîțu, prim-ministru al României 
       domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației   

De la: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Decontarea serviciilor publice de transport județean al elevilor din învățământul preuniversitar.  

 

Stimate domnule prim-ministru,  
Stimate domnule ministru,  
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Potrivit Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/201, decontarea serviciilor 
publice de transport județean al elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat se face de la bugetul de stat, 
printransfer, către unitățile administrativ-teritoriale. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care este suma prevăzută din bugetul de stat pe anul 2021 pentru cheltuielile de decontare a serviciilor publice de 
transport județean, al elevilor din învățământul preuniversitar?  

2. Din bugetul cărui minister se asigură aceste transferuri?  
3. Care este situația prezentă a cererii pentru decontarea cheltuielilor publice de transport județean al elevilor din 

învățământul preuniversitar, venită din partea autorităților administrativ-teritoriale?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată:  domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
De către: domnul Florin Piper-Savu, deputat  
Obiectul interpelării: Investiția în infrastructura sportivă înseamnă a investi în educaţie și sănătate 

 
Domnule ministru,  
Nu am să fac o pledoarie despre importanța practicării sportului încă din cei mai fragezi ani ai vieții, fiind convins că 

suntem conștienți cu toții de acest lucru. Ceea ce îmi este greu să înțeleg este de ce această disciplină, Educație fizică și sport, 
în ciuda unor încercări de modificări legislative, rămâne o cenușăreasă în viziunea Ministerului Educației.   

Încercarea de mărire a numărului de ore de educație fizică și sport s-a lovit ca de un zid de justificări de genul că nu este 
apanajul legislativului, ci doar al Ministerului Educației prin modificarea planurilor-cadru. Planurile-cadru pentru învățământul 
primar și gimnazial au fost modificate cu mulți ani în urmă. Acum, domnule Ministru, vă pregătiți de modificarea celor pentru 
învățământul liceal, dar în nicio variantă dintre cele propuse disciplina Educație fizică și sport nu beneficiază de atenția 
dumneavoastră și a specialiștilor din minister.  

Din diverse motive, copiii preferă să stea în casă în detrimentul activităţilor în aer liber, iar cei care nu au calculator 
acasă preferă să-şi petreacă timpul liber pe la colțul străzii sau pe la prieteni. Foarte rar ies însoţiti de părinţi la plimbare în aer 
liber sau practică împreună cu părinţii exerciţii fizice. Timpul petrecut în faţa calculatorului şi a televizorului creşte direct 
proporţional cu vârsta, iar timpul petrecut în aer liber scade odată cu înaintarea în vârstă.   

Este bine ştiut că Educaţia fizică - desfăşurată atât la nivel de învăţământ primar cât şi la nivel de învăţământ gimnazial, 
liceal sau chiar universitar - îndeplineşte un rol deosebit în procesul de formare şi de dezvoltare a personalităţii copilului. 
Specialiştii din domeniul psiho-pedagogiei recunosc valenţele formative în plan biologic, motrice, psihic şi social ale acestei 
discipline.  

Dacă mai este cale lungă, se pare, în actuala viziune, până ce disciplina numită “Educaţie fizică şi sport” să fie cu 
adevărat repusă în drepturi, ministerul ar putea acum să se aplece cu mai mare atenție asupra finanțării cluburilor sportive 
școlare.  

În România, funcționează 128 unități CSȘ unde peste 47.000 elevi (sportivi), reuniți în 3.408 grupe se pregătesc pentru 
obținerea de performanțe în diverse ramuri sportive, antrenați de 2.035 cadre didactice.   

Este nevoie de condiţii optime pentru practicarea sportului în mod generalizat, dar şi a sportului de performanţă, pentru 
a spori competitivitatea în rândul elevilor şi a creşte rezultatele în competiţiile sportive. A investi în infrastructura sportivă 
înseamnă a investi în educaţie.   

Cluburile sportive şcolare din România se confruntă cu o serie de probleme, de la cele legate de inexistenţa sediilor şi a 
bazelor sportive proprii la lipsa investiţiilor în reabilitarea celor existente, de la lipsa fondurilor pentru materiale şi 
echipamente sportive la bugetul insuficient pentru utilităţi şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale.  

În numele colegilor mei din Teleorman care lucrează în cluburi sportive școlare vă întreb:  
1.Ce orizont de timp le oferiți lor, dar și copiilor și părinților acestora, pentru desfășurarea activității în condiții propice 

obținerii performanței sportive și nu numai? Încă din 2008 a fost aprobată finanțarea pentru două investiții importante: sediu și 
sală de sport pentru cluburile sportive școlare din Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele, investiții începute în 2009 respectiv, 
2011 și care, deși trebuiau finalizate din 2016, vedem acum se deteriorează zi de zi în lipsa finanțării necesare pentru 
finalizarea lor. Suma alocată prin bugetul acestui an este infimă reprezentând 0,84 %, respectiv 0,076 % din valoarea rămăsă 
de finanțat. Unde și cum să-și desfășoare activitatea colegii mei și cum să atragă copiii spre activitatea sportivă și să obțină 
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performanță, în condițiile în care antrenamentele se desfășoară în păduri, parcuri sau în limita spațiului disponibil al sălilor de 
sport administrate de autoritățile locale?   

2. Pe ce criterii se alocă bugetul la articolul 57 - asistență socială, articol din care se finanțează competițiile sportive? Pe 
performanță? Pe număr de sportivi? Pe baze? Pun această întrebare pentru că pe bugetul primit de curând constat că CSS Tg 
Jiu, cu 500 elevi a primit 200 000 lei, CSS Brașov asemenea, iar CSS Alexandria cu 820 sportivi a primit 90 000 lei și 
exemplele pot continua.   

3. Cum este posibil să existe în dotarea cluburilor sportive școlare microbuze, dar cluburile să fie nevoite să închirieze 
microbuze pentru deplasări la competiții, cheltuind din bugetul și așa insuficient, pentru că nu există posturi de șoferi? 
Posturile din organigrama cluburilor sunt posturi de muncitor cu atribuții adiționale de șofer, posturi care rămân vacante 
nefiind atractive din cauza salariului și a cheltuielilor de pregătire profesională care cad în sarcina angajatului.  

Domnule ministru, rolul principal în procesul de dezvoltare a educaţiei fizice îi revine Ministerului Educaţiei, în timp ce 
rolul principal în dezvoltarea sportului îi revine Ministerului Tineretului şi Sportului. De buna cooperare între aceste două 
instituţii şi de colaborarea lor cu alte instituții ale statului (Parlament, ministere, agenţii, instituţii publice și autorități judeţene 
și locale etc.) depinde funcţionarea eficientă a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport și de a avea o națiune sănătoasă, 
viguroasă și bine educată.   

Este sportul cel mai bun ambasador al României, pe agenda celor care decid viitorul acestenațiuni?   
Având în vedere cele precizate, vă rog să-mi răspundeți atât oral cât și în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut 

de lege.  
Cu respect,        *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații 
 

Acord de sprijin financiar pentru școli mai sigure, incluzive și sustenabile 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Printre principiile liberale de căpatâi se regăsește și respectul față de valoarea omului. Astfel, binele pe care-l facem 

pentru fiecare persoană reprezintă un bine pe care îl facem întregii comunități. Însă, pentru ca o persoană să își atingă 
potențialul maxim, și astfel să aducă beneficii tuturor celor de lângă el, are nevoie de o educație de calitate și de lungă durată. 
În acest sens, orice leu alocat segmentului educațional reprezintă în fapt mereu o investiție, niciodată o cheltuială. De aceea, 
vestea că Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Tatiana Proskuryakova, director de țară al Băncii Mondiale pentru 
România și Ungaria, au semnat, la data de 6 mai 2021, un acord de împrumut în valoare de 100 de milioane de euro pentru 
susținerea Proiectului ,,Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” este cât se poate de îmbucurătoare.  

Proiectul implementat de Ministerul Educației are ca obiectiv modernizarea infrastructurii școlare, prin consolidarea 
sau construirea și echiparea a cel puțin 55 de școli din mediul urban și rural din zone cu risc seismic ridicat. Astfel, se va 
asigura sporirea rezistenței la dezastre și la schimbările climatice, facilitându-se medii de învățare mai sigure, eficiente 
energetic și incluzive pentru elevi și profesori, precum și creșterea capacității instituționale pentru viitoare investiții integrate 
în școlile din România.  

Proiectul respectiv se va implementa pe o perioadă de 6 ani, data finală de tragere a sumelor din împrumut fiind 30 
iunie 2027. Împrumutul este acordat pe o perioadă de 10 ani, iar rambursarea se va efectua într-o singură tranșă, la data de 1 
martie 2031.  

Consider că prin implementarea acestui proiect pilot se va face un mare pas înainte spre îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, iar investiția va garanta faptul că un număr din ce în ce mai mare de școli vor oferi condițiile de siguranță, 
sănătate și sustenabilitate pe care ni le dorim pentru copiii din România 

Doamnelor și domnilor deputați,  
„Educația reprezintă șansa pe care fiecare stat și-o acordă pentru viitor. Fără educație o țară nu poate garanta nici 

sănătatea, nici securitatea și nici prosperitatea. România Educată este indispensabilă unei Românii puternice și prospere. 
România trebuie să fie țara în care fiecare cetățean își găsește șansa de a-și îndeplini potențialul, plecând de la accesul echitabil 
la o educație de calitate”, spune programul de guvernare 2020-2024 în preambulul său la capitolul cu privire la Educație.  

Consider că banii investiți prin proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” sunt un pas concret în direcția 
îndeplinirii componentelor principiale asumate în program, precum cele expuse anterior. 

Partidul Național Liberal va fi mereu promotorul unei educații de calitate și care să aibă ca fundament echitatea. 
Fiecare copil, indiferent de mediul social din care provine sau situația financiară a familiei sale, are dreptul și merită să 
beneficieze de o educație similiară cu cea a altor copii mai avantajați. Cartea este adevărul revelat nouă printr-un îndelung 
proces de descoperire și cunoaștere prin care a trecut omenirea în istoria sa. 

Istoria și personalitățile ei marcante, pe ai căror umeri am evoluat noi toți până astăzi, trebuie să fie cunoscute de 
fiecare copil, iar cunoașterea lor se poate face numai prin știința de carte și prin investiții constante și consistente în educație. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Roman 
*** 
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Deva, „Oraş Prieten al Copiilor” 
 

Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), înfiinţat în 1946, după cel de-al Doilea Război Mondial, activează în 
190 de ţărişi teritorii, inclusiv în România, făcând tot posibilul să ajute fiecare copil să supravieţuiască, să se dezvolte şi să îşi 
atingă potenţialul maxim, pentru a crea o lume mai bună. Au trecut mai mult de 8 ani de la implementarea inițiativei UNICEF 
Maternitatea din Deva – “Spital Prieten Al Copilului”. Ca urmare a acestei inițiative UNICEF în maternitatea din Deva, 
tinerele mame și bebelușii lor s-au bucurat de condiții speciale, care au avut scopul de a le aduce o serie de beneficii pe termen 
lung. Pe lângă noi abordări privind relația mamă-copil, în proiect au fost incluse și aspecte ce țin de dotarea maternității.  

Interesul acordat de UNICEF județului nostru se dovedește a fi unul constant. Astfel, am aflat cu mare bucurie despre 
o nouă inițiativă UNICEF în județul Hunedoara, și anume cea intitulată Deva, „Oraş Prieten al Copiilor”. În acest sens, 
Primăria municipiului Deva a găzduit pe 10 mai o întâlnire care a avut ca temă inițiativa UNICEF „Localități Prietene ale 
Copiilor”, în cadrul acesteia dezbătându-se modalităţile prin care Municipiul Deva poate veni în sprijinul copiilor. 

Inițiativa „Orașe Prietene ale Copiilor”- program pilot în România – este o inițiativă globală a UNICEF care sprijină 
autoritățile locale în materializarea drepturilor copiilor la nivel local și care are la bază Convenția ONU cu privire la Drepturile 
Copilului. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
O localitate prietenă a copiilor este un municipiu, un oraș, o comunitate sau orice sistem de guvernare locală care se 

angajează să îmbunătățească viața copiilor din jurisdicția proprie prin respectarea drepturilor acestora.Ținând cont de aceste 
aspecte, conducerea Primăriei Deva își dorește implementarea Inițiativei Localități Prietene ale Copiilor la nivelul comunității 
noastre, ca strategie de dezvoltare comunitară sănătoasă. La evenimentul menționat au participat consilieri locali din 
comunitate și consilieri din cadrul primăriei care au adus împreună autoritățile și alți actori relevanți, cum sunt organizațiile 
nonguvernamentale, sectorul privat, mediul academic, mass-media și, cel mai important, copiii, cei dintâi care doresc ca 
municipiul și comunitatea lor să fie mai prietenoasă.  

″Copiii reprezintă viitorul″, cred că este o afirmație care nu a avut niciodată nevoie de argumente pentru a se susține. 
Prin aceste acțiuni, în colaborare cu UNICEF, județul Hunedoara se poate transforma într-unul dintre cele mai importante 
unități administrativ-teritoriale ale României în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor copiilor, precum și 
oportunitățile de dezvoltare oferite acestora. Resursa umană este cea mai valoroasă resursă pe care o putem avea vreodată. Și 
de aceea, cred că modul în care avem grijă de copiii noștri va influența direct viitorul nostru și, evident, prezentul lor. Închei 
prin a-l cita pe fostul președinte al Statelor Unite, John F. Kennedy, care a exprimat cel mai bine gândul pe care, am speranța, 
îl împărtășim cu toții: „Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor”. 

 Vă mulțumesc!     
Deputat 

Vetuța Stănescu 
*** 

 
România a digitalizat în ultimul an cât nu au făcut toate guvernele în ultimii 30! 

 
Pandemia Covid a scos la iveală o serie de probleme cronice cu care se confrunta administrația publică: cozi, dosare cu 

șină, timp de așteptare crescut și o rigiditate de neclintit. Din fericire, Guvernul liberal a fost pro-activ și a flexibilizat nu doar 
relațiile de muncă, ci și relația dintre administrația publică și cetățeni. Gheșeul clasic a fost înlocuit cu Ghișeul Digital – să ne 
amintim că în urmă cu câteva săptămâni platforma Ghișeul.ro a înregistrat un milion de utilizatori – este prima platformă 
digitală unde românii își pot plăti taxele fără a se prezenta fizic la o instituție a statului.  

S-au pus bazele digitalizării administrației publice din România. Autoritatea pentru Digitalizarea României a finalizat 
propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării, foaia de parcurs a digitalizării serviciilor publice de la nivel central 
pentru următorii 10 ani, care stabilește un program de schimbări eficiente și sustenabile pentru digitalizarea administrației 
publice. 

România a demonstrat că are capacitatea să înțeleagă adevăratele provocări ale ultimului an și are și puterea să facă 
schimbările necesare pentru a învăța într-un mod accelerat și de a se adapta noilor tehnologii, a livrat soluții digitale pentru 
diminuarea efectelor crizei sanitare. 
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România pregătește și un sistem informatic pentru registrele de sănătate, proiect esențial pentru dezvoltarea e-Sănătate 
în România. 

Până în acest moment, România a finalizat 26 de proiecte susținute din fonduri EU privind reforma fiscală, pregătirea 
investițiilor în infrastructură, tranziția verde și obiectivele de dezvoltare durabilă, dezvoltarea regională, administrația publică 
și digitalizarea. Este vorba de un calup de proiecte care însumează 15 milioane de euro și care aduc o reală îmbunătățire a 
vieții fiecărui român. 

Să nu uităm că anul acesta, prin Instrumentul de sprijin tehnic (TSI), România va primi asistență tehnică din partea 
specialiștilor din diverse domenii pentru 13 noi proiecte de reformă structurală propuse de instituțiile publice. Iar prin PNRR, 
fiecare administrație publică locală va putea beneficia de fonduri pentru digitalizarea relațiilor cu cetățenii. 

Investițiile vor putea fi îndreptate pentru: 
 Îmbunătățirea competențelor digitale; 
 Îmbunătățirea arhitecturii IT; 
 Eficientizarea instrumentelor digitale în raport cu beneficiarii; 
 Pregătirea specialiștilor IT; 
 Mentenanța serviciilor publice electronice; 
 Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru susținerea serviciilor publice digitale într-un mod unitar. 
Am convingerea că alături de Guvern, Parlament și autoritățile publice locale vom digitaliza România, iar cozile de la 

stat și dosarul cu șină vor rămâne povești. 
Deputat 

Christine Thellmann 
*** 

Succesul sezonului estival, provocarea momentului pentru Guvernul Florin Cîțu 
 

Cu certitudine, vom avea un sezon estival de succes pentru toți cei implicați în turism, mult mai profitabil decât cel de 
anul trecut. După un an greu de pandemie, Guvernul PNL a luat toate măsurile pentru ca vacanța de vară a românilor să aibă 
loc în siguranță și în cele mai bune condiții. Sub conducerea lui Florin Cîțu, Executivul s-a implicat ca redeschiderea sezonului 
estival să aibă loc într-un climat de încredere și protecție maximă, atât pentru cei implicați în industria ospitalității, cât și 
pentru turiști. 

Faptul că patronatele din turism vor contribui la dinamizarea campaniei de vaccinare este unul dintre elementele cheie 
care vor conduce la un sezon estival reușit. S-a lansat deja și o campanie în acest sens, sub motto-ul „Locaţie sigură. Noi ne-
am vaccinat”, logo ce va fi afișat în locaţiile turistice unde personalul este în totalitate vaccinat, deci oferă o siguranță sporită 
din punct de vedere al protecției sănătății. 

Este remarcabil că industria Horeca a propus soluții inovative și interesante pentru ca litoralul românesc să fie cea mai 
bună gazdă a românilor în această vară, iar astfel atât furnizorii de servicii turistice, cât și beneficiarii, să fie pe deplin 
mulțumiți. 

De altfel, comitetul interministerial care gestionează situația pandemică a analizat deja unele propuneri încurajatoare 
care vizează în mod direct industria turismului de pe litoral: statul pe plajă fără mască, distanțarea între șezlonguri, restaurante 
și hoteluri deschise la capacitatea maximă în anumite condiții și alte măsuri, astfel încât prezența turiștilor în stațiunile de la 
Marea Neagră să nu prezinte niciun risc în ceea ce înseamnă pericolul de îmbolnăvire. 

Relaxarea restricțiilor existente se va face treptat: de la 1 iunie este previzionată o primă etapă, iar cea de-a doua,  mai 
dinamică, va începe de la 1 august odată cu renunțarea la alte constrângeri. Sunt convinsă că românii se vor bucura de o 
vacanță frumoasă atât la mare, cât și la munte, iar Clujul are multe puncte de atracție excelente din acest punct de vedere, al 
turismului montan. 

De asemenea, sunt încrezătoare că Guvernul își va îndeplini obiectivul de cinci milioane de persoane vaccinate până  
la 1 iunie, pentru a putea avansa cu deciziile de relaxare a măsurilor. Avem deja o legătură pozitivă între creșterea 
semnificativă a ratei de vaccinare şi trendul descendent din evoluţia pandemiei, iar efectul direct va fi atât atenuarea 
consecințelor nefaste și diminuarea numărului de îmbolnăviri, cât și mult așteptata revenire la normalitate pentru noi toți. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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Declarație politică 
Stimați colegi, 
10 Mai este sărbătoare națională, onorând și recunoscând meritele regalității la fondareași destinul României! 
10 Mai este ziua de naștere a Casei Regale a României, instituție care a fost și va fi pentru totdeuana parte a devenirii 

noastre ca Națiune! 
Astăzi se împlinesc 155 de ani de când Prinţul Carol, din dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen, era proclamat de 

către Adunarea Constituantă domnitor al României sub numele de Carol I.  
Încă de la urcarea sa pe tron, Carol I s-a pronunţat, în domeniul politicii externe, pentru menţinerea şi consolidarea 

statutului internaţional de stat autonom, iar în plan intern, pentru modernizarea structurilor economice, politice şi militare ale 
ţării. La 10 mai 1881 Carol I a fost încoronat, devenind primul rege al României. 

Totuși, 10 mai, a fost, după 1990, o controversăși o data refuzată de neocomuniștii care au controlatpentrumulți ani 
destineleRomâniei! 

Cum spunea un jurnalistînanii 90, „10 Mai» este un reper: ne aminteştece am fostşi ne dezvăluicesuntem”! 
În perioada regimului comunist, ziua de 10 mai a avut parte de celebrări constant în comunităţile româneşti din 

Europa, America, Australia etc. 
Sărbătoarea a fost un prilej pentru românii din exil de a-şi arăta ataşamentul faţă de valorile democratice şi faţă de 

spiritual unei zile care însemnase în trecut îndeplinirea unor idealuri naţionale. În perioada 1866-1947, ziua de 10 Mai a fost 
sărbătoarea naţională a României, având treisemnificaţii majore: venirea şi încoronarea principelui Carol I, în 1866, declararea 
independenţei de stat a României în 1877 şi încoronarea ca rege a lui Carol I, în 1881.  

Juristul Eleodor Focşeneanu a demonstrate că, tocmai datorită acestor trei semnificaţii coroborate, comuniştii au 
insistat ca această dată să fie eliminată complet.  

Câştigarea independenţei de stat şi proclamarea reagatului nu puteau fi disociate, astfel încât, în 1948, s-a hotărât ca 
data de 9 mai să devină ziua „câştigării independenţei”, un non-sens juridic de altfel. 

Pentru monarhişti, semnificaţiile datei de 10 mai au fost mult mai elaborate şi mai pline de înţeles decât cele trei 
explicaţii istorice consacrate. Ei au consideratcă „Monarhia a conferit României, pe lângă statură europeană, dezvoltare 
organică, în spiritual tradiţiei străvechi, fundamentată pe parteneriatul de consens naţional: Coroană, biserică, Armată.”  

Alexandru Paleologu credea în necesitatea unei sărbători durabile, ancorată în tradiţiile populare profunde, iar istoricul 
Andrei Pippidi a identificat câteva „funcţii simbolice” ale zilei de 10 Mai.   

Acesta a afirmat că fosta sărbătoare naţională a României reprezenta, înanii `90, „o reabilitare a noastră faţă de noi 
înşine”, o ipostaziere a legitimităţii regelui, un fel de „emblemă vie, steag, memorie colectivă, legătură dintre present şi trecut 
totodată, şi făgăduială de viitor”.  

Alte simbolizări ale susţinătorilor regalităţii au identificat în respective dată, o cristalizare a unui sentiment tradiţional 
de independenţă şi autonomie, o revolt în formă continuă la adresaautorităţii nelegitime de oricefel: „Zece Mai este programul 
revoluţiei permanente româneşti. Este un gest care trebuieimitat.  

Neatârnarea nu poate rămâne un simplu act istoric. Ea este o tehnică, o misiune, un ideal. Afirmarea libertăţii trebuie 
făcută necontenit” . 

Stimațicolegi, 
”Totul pentru ţară. Nimic pentru mine”, a fost crezul după care regele Carol I a condus România vreme de 48 de ani, 

având cea mai lungă domnie din istoria ţării.  
De numele primului rege pe care l-a avut România mare se leagă câştigarea Independenţei de stat, adoptarea primei 

Constituţii, făurirea statului modern român, dar şi construirea podului Anghel Saligny de la Cernavodă sau construirea primilor 
kilometri de cale ferată din România. 

Să ne ghidăm după acest crez și în activitatea noastră din Parlamentul României! 
Cu stimă, 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
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Guvernarea liberală - șansa României de a avea parte de o dezvoltare durabilă 
 

După o perioadă economică nefastă pentru România, grav afectată de incapacitatea guvernelor PSD de a gestiona așa 
cum trebuie problemele țării, avem în aceste momente o șansă uriașă de dezvoltare și sunt sigur că această șansă nu va fi 
irosită!  

Rezultatele deja se văd în economie, asta deși cabinetele Orban și Cîțu au  guvernat România în plină criză sanitară și 
economică! Spun asta cu cifrele în față, care demonstrează, fără tăgadă, că România a avut cea mai rapidă recuperare 
economică dintre țările Uniunii Europene în ultimul trimestru din 2020, atunci când cei din Opoziție nu ne dădeau nicio șansă 
că vom reuși să trecem cu bine această criză. Astfel, conform datelor Eurostat,  economia României a crescut cu 5,3% în 
trimestrul 4 din 2020, asta în timp ce economia Uniunii Europene a scăzut, în medie cu 0,4% în același trimestru. 

Plecând de la aceste date, sunt convins că, în următorii ani, guvernarea liberală va însemna progres și dezvoltare 
pentru România și cetățenii săi! Știu că sunt multe de făcut, dar sunt convins că avem capacitatea de a prioritiza obiectivele 
asumate prin programul de guvernare și de a implementa cât mai rapid măsurile promise.  

Nu putem investi în viitorul copiilor noștri fără a acorda o atenție deosebită politicii de investiții a Guvernului. Astfel, 
la momentul în care am construit bugetul pe anul 2021 am avut ca principal obiectiv continuarea investițiilor începute în anul 
2020, fiind, astfel, alocate sume importante pentru finanțarea și finalizarea marilor proiecte de investiții, cu rol esențial în 
modernizarea statului. Prin investițiile prevăzute în buget, care ating un nivel record pentru România ultimelor 10 ani, ne 
propunem, așadar, să  reducem efectele crizei sanitare și să repornim motoarele economiei reale. 

Consider că politica de investiții publice masive asumată de guvernul liberal reprezintă cheia succesului pentru a 
redresa rapid economia României și vreau să va asigur, pe această cale, că PNL își va respecta angajamentul luat în campania 
electorală de a reorienta economia dinspre consum spre investiţii!  

O șansă istorică o reprezintă în acest sens, printre altele, absorbția fondurilor europenedin cadrul Planului Naţional de 
Redresare şiRezilienţă, fiind vorba de aproximativ 30 de miliarde de euro pe care îi avem la dispoziție pentru a finanța 
proiectele mari de investiții ale României, dar și de a reforma din temelii modul de funcționare al statului, pentru că fără 
reforme structurale reale nu vom putea reclădi pe baze solide economia. Țin să precizez, în ciuda criticilor aduse de adversarii 
politici, că dezbaterile privind modul în care va arăta PNRR sunt în plină desfășurare zilele acestea, echipele ministerelor fiind 
conștiente că lucrurile trebuie accelerate pentru a redacta un program care să reprezinte în mod real interesele de dezvoltare ale 
României.  

Așa cum modelul liberal de dezvoltare al României si-a arătat eficiența anul trecut, cu siguranță va da rezultate și în 
perioada următoare! Trebuie doar să avem încredere că suntem pe drumul cel bun! 

 
Deputat 

Alexandru Popa 
*** 

 

9 mai - O zi mare pentru istoria României și a Europei 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ziua de 9 MAI are în conștiința poporului român, mai ales pentru noi, dobrogenii, o dublă semnificație: citirea 

Proclamației Independenței de Stat la 9 mai 1877 în Parlamentul României și ziua de naștere a Uniunii Europene - 9 mai 1950. 
La 9 mai 1877, conform dorinţei populației, armatei, opiniei publice, grupurilor politice şi guvernului, are loc o 

sesiune extraordinară a Adunării Deputaților, unde avea să se proclame independenţa României. Parlamentul a adoptat 
declarația de independență în aceeași zi, principele Carol promulgând-o a doua zi, pe 10 mai, sub numele de „Proclamație” și a 
dat ordin să fie publicată în Monitorul Oficial. Mihail Kogălniceanu, ministrul Afacerilor Străine, arăta că, fiind stare de război 
cu Înalta Poartă, legăturile cu puterea suzerană fiind rupte, „Sîntemindependenţi, sîntemnaţiune de sine stătătoare”.  În 
aplauzele deputaţilorşi ale mulţimii care participa la dezbaterile de la acea vreme, Kogălniceanu accentua: „În stare de război, 
cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți; suntem națiune de sine stătătoare. Avem domn de sine stătător. Însă, 
domnilor, aci se oprește travaliul nostru? Aci se oprește misiunea noastră? Am ajuns la scopul urmărit nu de azi, ci, pot zice, 
de secole, și mai cu deosebire urmărit de la 1848 încoace? Mai întâi de toate, domnilor, să ne facem întrebare: ce am fost 
înainte de declararea războiului? Fost-am noi dependenți către Turcia? Fost-am noi provincia turcească? Fost-am noi vasali ai 
Turciei? Avut-am noi pe sultanul ca suzeran? Străinii au zis aceasta; noi nu am zis-o niciodată. Noi nu am fost vasali. Sultanul 
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nu a fost suzeranul nostru, însă, era ceva: erau niște legături sui generis; niște legături care erau slabe când românii erau tari; 
niște legături care erau tari când românii erau slabi.” 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Proclamarea independenţei de stat a României a fost apogeul unei politici bine pregătite în toate detaliile sale. Era o 

nouă expresie a politicii româneşti de a pune Europa în faţa faptului împlinit. Atitudinea puterilor europene faţă de 
proclamarea de către România a independenţeinaţionale a fost, în general, rezervată şi rece, mergîndpînă la ostilitate, în cazul 
Porţiişi Marii Britanii. Cea dintîi a declarat că îşi păstrează „drepturile intacte” asupra României şi-şi rezervă mijloacele de a le 
pune în aplicare, iar Guvernul englez, considerînd proclamarea independenţei României „contrară tratatelor”, s-a pronunţat 
pentru măsuri de pedepsire.  

De asemenea, la 9 mai 1950, sărbătorim și ziua de naştere a Uniunii Europene! 
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, mai multe personalităţi marcante ale vieţii politice europene au 

fost preocupate de crearea unor instituţii pentru apărarea păcii şi prevenirea izbucnirii unor noi conflicte armate. Bazele 
Uniunii Europene vor fi aşezate la 9 mai 1950 prin propunerea unui plan de colaborare economică între Franţaşi Germania, 
plan propus de către ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, şi va deschide drumul construcţiei europene de astăzi. 
Declaraţia rostită de acesta a rămas înscrisă în istoria construcţiei europene drept „declaraţia Schuman”. Textul prevedea 
crearea unei Comunităţi a cărbunelui şioţelului, ai cărei membri urmau să-şi gestioneze împreună aceste două resurse. 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şiOţelului (CECO), înfiinţată de Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Belgia şi 
Luxembourg, a fost prima dintr-o serie de instituţii europene supranaţionale care au stat la baza Uniunii Europene de astăzi. 
„Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o 
solidaritate de facto. Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o 
ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea 
unor relaţiipaşnice… Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie. În acest mod se va realiza, 
simplu şi rapid, acea fuziune a intereselor care este indispensabilă pentru crearea unui sistem economic comun; aceasta ar 
putea fi piatra de temelie a unei comunităţi mai largi şi mai complexe reunind ţări aflate multă vreme în conflicte sângeroase" 
spunea Robert Schuman.  

România a aderat la structura Uniunii Europene în anul 1995, iar la 25 aprilie 2005 statele membre i-au confirmat 
adeziunea, fiind primită, împreună cu Bulgaria, la 1 ianuarie 2007, de facto în Uniunea Europeană. Partidul Național Liberal a 
contribuit semnificativ la acele eforturi considerabile pe care România le-a făcut pentru aderarea sa în acest club select al 
Europei, dar și în NATO. Mai mult decât atât, atașamentul ferm al României față de structurile euro-atlantice rămâne unul 
dintre principiile fundamentale de la care noi, liberalii, Nu ne vom abate Niciodată! 

 Vă mulțumesc! 
Deputat  

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 

Ministerul Finanțelor împreună cu ASF elaborează o strategie națională pentru piața de capital 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ministerul Finanțelor colaborează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul proiectului comun privind 

”Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul de sprijin 
pentru reforme structurale SRSP.  
Proiectul beneficiază de asistență tehnică acordată de Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și are ca 
obiectiv elaborarea unei strategii naționale a pieței de capital care să includă un set de măsuri de reglementare pentru stabilirea 
unui cadru coerent pentru dezvoltarea pieței de capital și acces la finanțare, prin îmbunătățiri/modificări legislative menite să 
simplifice regulile existente și să reducă incertitudinile juridice. Faptul că OCDE oferă sprijin susținut României este un lucru 
cu adevărat îmbucurător, dat fiind faptul că aderarea țării noastre la această organizație internațională este un obiectiv major al 
politicii noastre externe. Astfel, calitatea de membru ar oferi României apartenență la clubul restrâns al economiilor dezvoltate 
şirecunoaşterea implicită, la nivel global, a statutului său de economie de piaţăfuncţionalăşidemocraţie consolidată, cu impact 
asupra ratingului de ţarăşi atragerii investiţiilor străine, precum și accesul la informaţiile necesare în domeniile prioritare, 
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printre care cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală, infrastructura de transport, agricultura, 
educaţia etc.  

Elaborarea acestei strategii va asigura o dezvoltare coerentă a pieței de capital, ajutând astfel la finanțarea economiei 
naționale și va aduce o contribuție foarte importantă pentru o creștere macroeconomică durabilă.  Ea va prezenta direcții de 
politică și probleme care trebuie abordate pentru a da un impuls pieței de capital locale. În cadrul primei etape a proiectului, 
OCDE a elaborat și publicat raportul de cartografiere a pieței de capital din România, acesta cuprinzând o analiză a situației 
actuale a pieței de capital din România și a structurii acesteia. ”OECD Capital Market Review of Romania: Mapping Report” 
arată că șocul economic global cauzat de pandemia COVID-19 a accentuat provocările structurale pe termen lung în sectorul 
corporativ și pe piețele de capital din România. Raportul este structurat pe patru capitole, fiind analizate următoarele sectoare: 
sectorul corporatist, piața de capital publică, piața obligațiunilor corporatiste, piața de capital privată.  

Așa cum arată OCDE, piețele de capital vor juca un rol cheie atât în redresarea din criza COVID-19, cât și în crearea 
rezilienței corporative pe termen lung și vor contribui la canalizarea economiilor gospodăriilor către sectorul real, facilitând 
investițiile care pot îmbunătăți productivitatea și competitivitatea României. Proiectul va continua cu pregătirea de către 
OCDE a unui raport de evaluare ce identifică aspectele structurale și barierele semnificative pentru dezvoltarea pieței de 
capital din România și care va conține și proiecte de recomandări.  

Pe baza acestuia se va pregăti Raportul final al Proiectului privind revizuirea pieței de capital din România, conținând 
evaluări și recomandări. Acest raport final va informa și va ghida autoritățile române în procesul de elaborare a Strategiei. O 
piața de capital puternică este imperioasă dezvoltării firmelor românești. Consider că strategia realizată în colaborare cu 
OCDE, trasează direcții clare de acțiune, care ne vor conduce spre o piață de capital performantă și competitivă. 

 Vă mulțumesc! 
Deputat  

Bogdan Huțucă 
*** 

 

Domeniul HORECA are tot sprijinul Guvernului Cîțu pentru redeschiderea sezonului estival pe litoralul românesc 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Având în vedere că deschiderea noului sezon estival pe litoralul românesc se apropie cu pași repezi și ținând cont de 

faptul că situația pandemică a impus o serie de restricții, timp de mai bine de un an, restricții de care s-a lovit cu precădere 
domeniul HORECA, Prim-ministrul Florin Cîțu a venit special, la sfârșitul săptămânii trecute, în județul Constanța pentru a 
accelera campania de vaccinare, dar și pentru a avea o serie de discuții punctuale cu cei din acest domeniu greu încercat și de a 
găsi împreună cele mai viabile soluții pentru a veni în sprijinul lor. 

Astfel, Premierul Florin Cîţu a explicat foarte limpede că relaxarea restricțiilor ține în primul rând de succesul 
campaniei de vaccinare și de atingerea targetului de persoane vaccinate până la data de 1 iunie a.c. În acest sens, domnia sa a 
salutat inițiativa întreprinzătorilor din cadrul industriei HORECA, și anume începerea campaniei de vaccinare de către aceștia. 
Prim-ministrul i-a asigurat, pe această cale, de toată susţinerea sa pentru buna desfășurare a acestei campanii.  

De asemenea, Premierul a declarat că este bucuros pentru că industria HORECA a lansat campania "Locaţii sigure, noi 
ne-am vaccinat" și a promis că va veni mai des pe litoral pentru a sprijini turismul românesc, dar și pentru a susține, începând 
cu data de 1 iunie a.c., eliminarea cât mai multor restricții, atât pe plajă, cât și în locurile de cazare de pe litoral. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Revenirea la normalitate reprezintă deja o certitudine, având în vedere faptul că lucrurile evoluează din ce în ce mai 

bine în România, atât în privința campaniei de vaccinare, cât și a scăderii numărului de îmbolnăviri și a ratei de infectare. În 
acest sens, Prim-ministrul Florin Cîțu le-a vorbit constănțenilor despre faptul că această revenire are două etape, mai precis una 
care va debuta la data de 1 iunie a.c., iar cealaltă, de la 1 august. a.c., iar aceste etape se referă, evident, la o relaxare treptată a 
restricțiilor, care vor da gura de oxigen atât de necesară industriei HORECA. 

În condițiile date, consider căsezonul estival se va putea desfășura în parametri cât se poate de normali, iar prin 
colaborarea cât mai strânsă dintre autorități și operatorii economici privind vaccinarea, se vor crea premize suficiente pentru 
relaxarea totală a măsurilor impuse până acum.   
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Am toată încrederea că sprijinul constant al Guvernului condus de Prim-ministrul PNL Florin Cîțu, precum și succesul 
campaniei de imunizare vor da noi perspective industriei turismului și vor reprezenta o reală centură de siguranță pentru 
relansarea pe trend ascendent a industriei HORECA din județul nostru. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

 

Declaratie politică 
 

Domnule ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicațiilor, 
Domnilor deputați, 
De-a lungul timpului transportul pe caleaferată la nivel european a evoluat în principal în interiorul granițelor 

naționale, fiecare stat creându-și propriul sistem feroviar, pe baza considerentelor de nivel local și a industriei naționale. 
Companiile feroviare românești au traversat perioade de divizare, de restructurare, unele s-au închis, altele s-au 

privatizat încercând săfacă față competiției de piață. În ultimii 30 de ani transportul feroviarromânesc a înregistrat un regresși o 
degradarestructurală continuă. 
Nu sunt nostalgic, dar era un timp când toate mijloacele de transport: locomotive, vagoane, autobuze, tranvaie, erau de 
producțienațională, iarprinlipsa de viziuneși de interes, Româniamai are doartrei, patruproducătoricompetitivi. 

Sunt mesaje clare din partea acestor societăți, care au investit, au adaptat tehnologiile și au dezvoltat pe vertical 
industria de profil, pentru a face față concurenței de piață și standardelor de calitate. 

În Municipiul Pașcani există o societate de producție, reparație și modernizare a materialuluirulant – VFU 
ELECTROPUTERE, cu aproximativ 500 de angajați, continuatoare a Uzinelor Mecanice CFR și care și-a dezvoltat continuu 
capacitatea de producție, a păstratși format specialiști îndomeniul proiectăriiși execuției de material rulantferoviar. Specialiștii 
din această societate au realizat primul autotren românesc, care a trecuttoate testele de specialitate și a doveditcă se ridică la 
nivelulstandardelor de calitate și siguranță al altor producători internaționali din domeniu.Totodată, VFU ELECTROPUTERE. 
Pașcani este singura societate românească ce realizează reabilitarea și modernizarea vagoanelor vechi, la prețuriavantajoase si 
tehnologii competitive. 

Vă invit dle ministru să vizitați VFU ELECTROPUTERE Pașcani, să constatați situația reală a acestei societăți, să 
vedeți vagoanele modernizate și să vi se prezinte autotrenul produs românesc, care ar putea să schimbe conceptul de transport 
pe căile ferate din România. 

În România mai sunt două, treisocietăți de profil care producșimodernizează locomotive șivagoane de marfăși care 
întâmpină aceleașigreutăți: lipsa comenzilor din partea Ministerului Transportului, care nu 
investeștesuficientînmodernizareaunităților de transport feroviarșilipsa unei strategii de susținereșipăstrareaindustriei 
feroviareromânești. 

Întreruperea activității, chiar ș itemporară, a acestor societăți, conduce la dispariția industrie inaționale de profil: 
- se pierde personalul specializatși de înaltă calificare; 
- se distrugeindustria pe verticală de profil, care depinde esențial de funcționarea acestor societăți. 

Așa cum știm, transportul feroviar reprezintă un mod de transport mai curat din punct de vedere al mediului, față de 
transportul rutier, mai efficient și mai sigur.Ca urmare, promovarea șisusținerea transportuluiferoviar și aindustriei de profil 
trebuie să fie o prioritate pentru România. 

Pentru că înultimii ani, în domeniul infrastructurii feroviare, s-au făcutpașiimportanți în ceea ce privește 
modernizareaculoarelor de transport, iar ProgramulOperațional de Transport 2021-2027 oferă 
oportunitateacontinuăriiacestorproiecte, consider căatât Guvernul câtșiMinisterul Transporturilor trebuiesă susțină societățile 
românești de profil feroviar, să respecte angajamentele contractuale și să le asigure o predictibilitate. 

 
Deputat 

SorinNacuță 
*** 
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Declarație politică  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Distinși colegi, 
Săptămâna aceasta Laserul de la Măgurele a fost exclus din consorțiul european de cercetare în privința laserelor (ELI-

ERIC). Fără a intra adânc în fondul problemei, fără a diseca motivele care au dus la această decizie, e esențial să ne îndreptăm 
atenția către felul în care abordăm această situație. 

Deși reprezint județul Ilfov, iar acest proiect are o importanță majoră pentru această comunitate, în acest moment e 
nevoie să subliniem importanța pe care laserul o are pentru întreaga țară, pentru cercetarea din România. Într-o astfel de 
conjunctură, prima întrebare este de obicei: cine e vinovatul? Pe cine arătăm cu degetul? O întrebare care în acest moment nu 
face decât să ne aducă și mai multă întârziere și să ne depărteze și mai mult de rezultate. 

Stimați colegi, propun ca prima întrebare în contextul acesta, mai puțin favorabil, să fie alta: cum 
folosimputerealaseruluipentru a modelaRomânia în următorii 10 ani? Căci, dincolo de rateuri instituționale, hubul de cercetare 
de la Măgurele poate fi un nucleu al inovației românești în deceniul 2030. 

Proiecția inteligentă a întregii zone și a proiectelor pe orizontală poate oferi șanse foarte bune integrării aparent 
imposibile dintre două domenii vitale: cercetare și business. Centrul de transfer tehnologic Măgurele Science Park este un 
pariu care, urmărit îndeaproape, se poate dovedi câștigător în bătăliile ce stau să înceapă pe frontul tehnologiilor eficiente 
transpuse în inovație pragmatică. Și ar putea să însemne și un talisman bun în încercările noastre perpetue de a rupe blestemele 
și ghinionul. 

În final, preocuparea pentru Laserul de la Măgurele înseamnă preocuparea pentru cercetare. Și pentru a putea stabili o 
viziune pentru 2030, e nevoie să începem ACUM. Din acest motiv, vă invit să susținem în mod activ preocuparea pentru 
cercetare, un punct care trebuie să fie nelipsit de pe agenda publică în următorii 10 ani. 

 

Deputat 
George Tuță 

*** 
 

 România pe drumul cel bun! 
Stimate college / Stimați colegi, 
Măsurile de stimularea ocupării și de protejare a locurilor de muncă implementate de Guvern pe parcursul ultimului an 

și-au arătate fectele pozitiveîn actualele condiții de pandemie.  
De pildă, informațiile cuprinse în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor ne aratăcă, față de perioada anterioară 

declanșării epidemiei, numărul de contractenoi de muncă a crescut cu 107.062. De asemenea, numărul de angajatori activi a 
crescut cu 34.386, față de data de 1 ianuarie 2020. 

Îmbucurător este șifaptul că, numai înprimele 3 luni și jumătate ale acestui an, numărul de salariaţi activi a crescut cu 
61.274.  

Aceste efecte pozitive au fost înregistrate datorită muncii și măsurilor pe care Guvernul PNL le-a depus înultimul an 
de zile. Această evoluție în piața muncii ne încurajează săpromovăm, cu și mai multăforță, noimăsuripentrucreștereaocupării.  

Dar faptul că ne aflăm pe drumul cel bun este dat și de cifrele legate de evoluția economiei. Înfebruarie 2021, câştigul 
salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1% comparativ cu luna februarie a anului precedent. 

Totodată, rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,1% în luna martie a acestui an, de la 3,2% înlunafebruarie, iar Banca 
Naţională a României estimează o inflaţie de 2,5% la finalul anului. 

ÎnacelașitimptrebuiespuscăRomâniaesteprintrestatelemembre UE cu ceamai mare creștere a volumuluicomerțului cu 
amănuntu, înfebruarie. 

Acestea sunt semen că economia României se va redresa, iar modelul economic, adoptat de Guvernul condus de PNL, 
bazat pe investiții, pe absorție de fondurieuropeneși pe o dezvoltaresustenabilă, este eficient. 

Pentru PNL, relansarea economiei, prin creșterea numărului de angajatoriși, implicit, a numărului locurilor de muncă 
bine plătite, ne va asigura mai multe resurse bugetare pe care să le putem redistribui către cei care au cu adevăratnevoie. 

Vămulțumesc!      
Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 
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Se impugn modificări substanțiale ale legislației naționale, pentru a facilita  
utilizarea fondurilor europene nerambursabile!”   

 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilordeputați, 

 Ne apropiem de finalu lcelui de-al doilea exercițiu financiar european la care țara noastră a participat de la momentul 
la care a dobândit statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. În aceste momente, în care ne pregătim să 
accesămși fondurile disponibile prin Mecanismul european de redresare și reziliență, cred cu putere că se impune o evaluare 
riguroasă a legislației cu incidență asupra proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Este drept că în ultimii 
ani s-au maiadusajustăripunctualeatâtlegislațieiprivindutilizareafondurilorexterne, cât și legislației privind achizițiile publice, 
însă nu putem trece cu vedereacă, în prea multe situații, legislațianațională, în loc săajute, dimpotrivă, a 
împiedicatsuccesulproiectelorfinanțate din banieuropeni.  

Este oare cineva care să fie mulțumit de durata extrem de mare a licitațiilor publice pentru proiectelemajore de 
infrastructură? Oare nu ne-am săturatsăvedemproiectemultașteptate care bat pasul pe loc cu anii pentru că o licitație a 
fostblocată de uniicontestatari de profesieșică, înmultecazuri, studiile de fezabilitate expiră, fiind necesară reluarea întregului 
proces de la zero. Oare de ceîn state precum Germania, Franța, Austria sau Danemarca proiectele au rate de succesși de 100%, 
iar la noimulteproiecte se pierd pe drum, nu „din cauza Bruxelles-ului”, ci din cauzalegislațieișibirocrațieinoastre. 
 Stimațicolegi, 

Nu este nicio rușine să ne inspirăm din legislațiași din practicilestatelor care au avut rate mari de 
succesînutilizareafonduriloreuropene. Nu este o rușine să solicitămsprijin de la Comisia Europeanăpentru a perfecta 
acelelucruri care nu merg înțara noastră. Rușinosar fi să credem că le știm pe toateșisăriscămsăpierdemoportunități care 
arpermite ca țara noastră să ajungă la un standard de dezvoltareasemănătorțărilor occidentale. Românii nu ne 
voriertapentruacestlucru.  
 Stimațicolegi, 
 Pachetul mare de finanțare obținut în anul 2020 prin eforturi diplomatice importante de către președintele României și 
Guvernul PNL trebui esă conducă la o dezvoltare echilibrată a întregiițări. Românii, indiferentînceparte a țăriilocuiesc, au 
dreptul la condițiisimilare de viață. Cu toțiiștimcă la Bucureștistandardul de viață se apropie de celeuropean, întimpceîn 
Moldova sauOlteniaaderareanoastră la UE nu s-a resimțit pe deplin. Decalajele mari de dezvoltare între regiunile istorice ale 
țării au produs efecte deosebit de grave, precum exodul tinerilor, calitatea mai scăzută a unors ervicii publiceșiîn sărăcirea 
administrațiilor publice locale, care nu au surse de finanțareainvestițiilor. Multe localități au intrat înspirala sărăciei, situație 
din care nu pot ieși decât prin ajutorul Guvernuluișiprin fructificarea fonduriloreuropene. În acest sens, cred că România se 
vadezvoltaprinproiectemari, gestionate de guvernșiautorități centrale, dar și prinproiectemaimici, administrate de 
primarișiconsiliijudețene. Așadar, ar fi înbeneficiulnostru, al tuturor, dacăvomcreatoate pârghiile legale necesare, astfelîncât 
primarii din zonele maipuțin dezvoltate să poată să-șifinanțeze planurile de investiții locale, din cele 80 de miliarde de euro 
care sunt puse de UE la dispoziția noastră. Am încrederecăactualul Guvern va reuși săsimplifice șisădebirocratizezeprocesele 
de accesare a fondurilor europene de către administrația public locală și să pună la dispoziția primarilor și consiliilor județene 
toate instrumentele necesare pentru a asigura succesul proiectelor. Fiecare proiect încheiat cu succesva fi un pas în față în 
îndeplinirea obiectivului nostru central, de a modernizafiecarecomunitatelocalăși de a crește în mod real veniturile populației.   
 Vămulțumesc,  

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Reprezentarea  mediului rural 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 

 În scurtamea experiență parlamentară pe care am acumulat-o pânăacum, am constatatcămediul rural estefoarte slab 
reprezentat înParlamentul României. 
 Pentru o dezvoltare armonioasă a teritoriului țării, precum șipentru o funcționarecâtmaicorectă a democrației este 
extrem de important ca fiecare grup social, etnic, religiossau de altănaturăsă aibă reprezentativitate înParlament, proporțional 
cu mărimeagrupului. Am observant căacestlucru se întâmplă, darexistăși o excepțieimportantă, șiaicimă refer la mediul rural, 
ceamai mare minoritate din România.  
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 Dacă aproapejumătate din populațiațăriitrăieșteîn sate șicomuneșidacăpeste 85% din teritoriulțării se aflăînmediul 
rural, doar circa 7% din parlamentarireprezintăacestmediu. Un dezechilibruatât de mare nu 
esteregăsitîncadrulniciuneialtecategorii.  
 Atunci când întocmesc listele candidaților, majoritatea partidelor hotărăsc câte dintre locurile eligibile trebuie să fie 
allocate persoanelor de sex feminin, tinerilor și așa maideparte, darnimeni nu s-a gândit până acum săacorde șansa mediului 
rural să fie reprezentat proporțional. 
 Din cauza faptuluică nu suntem cu toții conectați continuu cu problemele șirealitățile din zona rurală, din cauza 
nepăsării față de aceste inconveniente, am ajuns însituația actual în care existădecalajesubstanțialeîntre urban și rural, între 
nivelul de trai și posibilitățile de dezvoltare. Acestedecalaje se măresc înfiecare an. 
 În momentul în care a fost adoptat principiul de creștere a „polilor de dezvoltare”, principiulprin care anumite 
municipii au fost susținutesă se dezvolte, urmând ca apoi bunăstarea să se transmită, încercuri concentric spre zona 
dimprejurul polului, am fost încrezător și am analizat fiecare posibilitate de dezvoltareceaveaadresabilitatespremediul rural. 
 Realitatea a fost însă alta. 
 Polii de dezvoltare au crescut, consumând mare parte din resurselealocate, lucru care nu aajutatcreștereaîntregii zone 
ci a dus la stagnarea acesteia, iar în unele localități mai slab dezvoltate din diverse motive s-a ajuns la depopulareaacestora, 
rămânând astăzi fără perspectivă. 
 Din această cauză, consider că este absolute necesarsă fie elaborat un plan realist de dezvoltare a mediului rural. 
Trebuie, în echipă, să transformăm marea zonă ruralăa țării, este un obiectivabsolut necesar nouășipoateunul dintre cele mai 
important pe care le avem față de UniuneaEuropeană. 
 Și în mediul rural sunt tineri de perspectivă, educați, cu mult bun simț. Posibilitățile lor de dezvoltare sunt aproape 
inexistente în comparație cu posibilitățilecolegilor lor din mediul urban. Astăzi, foartemulți nu au acces la curent electric. 
 Am consultat propunerile existente în Programul Național de DezvoltareșiReziliență iar sumele allocate dezvoltării 
mediului rural sunt foarte mici în comparație cu cele din mediul urban. Nu ai 
posibilitateasărealizezidigitalizareaadministrațieipublicesau a unităților de învățământîn sate, dacă nu 
rezolvimaiîntâiinfrastructura de bază: energieelectrică, infrastructurarutieră, alimentarea cu apăpotabilă, realizareasistemului 
de evacuareaapelormenajere, branșareatuturorgospodăriilor la rețeaua de gaze naturale. 
 Încăavemposibilitateasălucrăm la gradul de atențieacordatdezvoltăriimediului rural, avemoportunitatea ca împreună cu 
legislativulsăconcepem un plan realist șiechilibratprin care să ne îndreptămatențiasprelocalitățilerurale, iarProgramulNațional 
de RedresareșiReziliențăsă fie piatra de temelieaacestuiproiectcomun. 
 Împreună ne putemfixa ca obiectivsprijinireamilioanelor de gospodăriițărănești din 
Româniaînașafelîncâtacesteasădevinămotoare de dezvoltare ale economiei. Încazcontrar, vedemdeja cum sate întregi se 
dizolvă, tineriipărăsescmeleagurilepărintești, disparpentrutotdeaunaobiceiurișitradiții, lucrurispecificefiecărei zone 
ruraleînparte, dispare o parte a sufletuluinostrunațional. 
 Dragicolegi, din prima ziîn care am intrat pe ușa Camerei Deputaților, am știutcă sunt exclusivînslujbacetățenilor, am 
simțit o mare responsabilitateși nu am de gând săpierd această oportunitate pe care românii mi-au oferit-o. Avem 4 ani înfață, 4 
ani cu oportunitățiistorice din punct de vedere al fondurilorexterne pe care le putematragepentrudezvoltareacomunităților din 
care facemparte. Suntem cu toțiialeși de locuitorii acestei țări, să le reprezentăm interesele și săfacem tot ce ne 
stăînputerepentrubunăstarea lor. Vă invit săfacem echipă șisă nu ținem cont de culoarea politică, de 
orgoliișisălucrămpentruromâni. 
 Un mare poet roman spunea că „Veșnicia s-a născut la sat”. Să păstrăm satele noastre veșnic frumoase. 

 
Deputat 

Dumitru Flucuș 
*** 

Execuția bugetară pe trimestrul 1- confirmare unei strategii inteligente 
 

Dragi colegi, 
Avem în față o dovadă clară că metodele aplicate până acum, respectiv strategia coaliției PNL-USR-PLUS are 

potențialul de a restructura cu adevărat economia României. Cifrele consemnate de execuția bugetară pe trimestrul 1 arată mai 
mult decât optimist și ne indică nu numai o scădere a deficitului bugetar, dar și o creștere notabilă a veniturilor și investiților. 
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Concomitent cu organizarea maratoanelor de vaccinare în mai multe localități din țară, inițiativă ce are ca scop creșterea 
fluxului de imunizare prin relaxarea listei de așteptare, economia României arată semne vizibile de îmbunățățire.  

Față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru investiții au avut o creștere de 37.7%, mai precis de 8.06 
miliarde de lei-acestea pe lângă cheltuielile de capital și cele aferente programelor finanțate din surse interne și externe. Știm 
că propunerea și aplicarea unor proiecte cu scopul de a reforma societatea românească și a o aduce mai aproape de pragul 
tehnologic indicat de Uniunea Europeană este printre scopurile fundamentale cu care am venit la guvernare în decembrie 2020.  

În domeniul agriculturii, sector afectat atât de pandemia de COVID-19, dar și de instabilitatea atmosferică resimțită în 
ultima perioadă și de fenomene meteorologice îngrijorătoare precum seceta, subvențiile de la Uniunea Europeană se 
încadrează în cheltuielile privind proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care au înregistrat o creștere de 20.4% 
față de 2020.  

Domeniul transporturilor înregistrează o creștere record în ceea ce privește absorbția de fonduri europene. Conform 
declarațiilor făcute de către ministerul de resort, până pe 28 aprilie, au fost absorbite 1,384 miliarde de lei, o valoare cu 14% 
mai mare decât în 2020 și cu 135% decât în 2019. Prioritizarea dezvoltării sectoriale și atribuirea unei strategii individuale 
pentru fiecare domeniu au fost motivele pentru care putem spera ca 2021 să fie un an al revenirii economice, un an în care 
România să prospere după criza suferită.  

Negocierile care au loc între Executivul European și experții care se ocupă cu prelucrarea PNRR constituie un alt semn 
de implicare și efort pentru a putea atrage o sumă fără precedent prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. România a 
propus proiecte ambițioase, dorind să reformeze economia pe termen lung. Ne-am dorit să facem o diferență, nu doar să 
căutăm suport popular de scurtă durată, de aceea ne asumăm când greșim și recunoaștem punctele pe care le putem îmbunătăți. 
Pentru că numai prin această perseverență vom putea avea rezultate bune în continuare, iar execuțiile bugetare din trimestrele 
viitoare să arate la fel de optimist.  
 Vă mulţumesc!        Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

  

Economia îșirevineputernic, bugetul resimte din plin relansarea. 
În anul 2021, trebuie să ne dezvoltăm inteligent 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Corectitudineașipromptitudineamăsuriloreconomiceșisocialepuseînaplicareînanul 2020 de Guvernul liberal și 

continuate în prima parteaacestui an sunt confirmateatât de revenirearapidă a produsului intern brut, încă de la 
finalulanuluitrecut, câtși de tendința de echilibrare a bugetului general consolidat.  De exemplu, veniturilebugetului general 
consolidat au însumat 85,79 miliarde de lei înprimeletreiluni ale anului 2021, cu 18,8% maimarifață de trimetrul I 2020 și cu 
14,9% față de trimestrul I 2019. Nu trebuietrecută cu vedereaniciperformanța îndomeniulutilizării fonduriloreuropene, 
pentrucăsumeleatrase sunt maimari cu cca. 1 miliard de lei față de anultrecut. 

Ceea ce trebuie să ne bucureîn mod particular estefaptulcă, spre deosebire de anii petrecuți sub guvernările 
socialistecând România a ratatșansa de a se dezvolta, cheltuielilepentruinvestiții, care includcheltuielile de capital, precum și 
cele aferente programelor de dezvoltarefinanțate din surse interne șiexterne, au fostnumaiînprimele 3 luniînvaloare de 8,06 mld 
lei, încreștere cu 37,7% comparativ cu aceeașiperioadă a anului precedent, an în care am avut un record absolut al investițiilor. 
De fapt, oricinearputeasă se îndoiască de acestecifrear face bine sămeargăprinjudețelețăriiși nu i-artrebuipreamulttimpsă 
constate că pe toateșantierelemajore de infrastructură se lucreazăînritm alert, cășoselele au devenit neîncăpătoare ca urmarea 
intensificăriifluxurilorcomerciale interne șiexterneșicănumărul de locuri de muncădisponibileîneconomiecrește de la o 
săptămână la alta. 

Stimațicolegi, 
Provocările deosebite aduse de criza sanitară șieconomică înanul 2020 au găsitcelemaibunerăspunsuri din 

parteaGuvernului liberal. Efectelepozitive pe care le cuantificăm astăzi nu au venit de la sine. Faptulcă data de 1 iuniedevine 
tot maisigurăpentrurevenireatreptată la normalitateesterezultatuluneicampanii de imunizare desfășurată ireproșabil, chiarîn 
contextual unorresurselimitate. Informațiilepozitive din economie nu ar fi venitacumdacă, înanul 2020, Guvernul PNL nu ar fi 
alocatpeste 7% din PIB pentruinvestiții, protecțiaantreprenorilorromâniși a locurilor de muncă. Așadar, veștilebune vin numai 
ca urmare a unormăsurieficienteșicorecteluate anterior. 
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Acum, când presiunea pandemică pare a se atenua, cred că trebuiesă ne îndreptăm cu toții eforturilecătre oportunitățile 
pe care le aduceanul 2021 în planul investițiilorși al dezvoltării. Prin efortul Președintelui Românieiși al Guvernului PNL 
vomavea la dispozițieresursefinanciarefără precedent înistorianațională, pe care trebuiesă le utilizăm cu 
deosebităchibzuințăpentru a modernizașcolileși a construi spitalenoi, pentru a 
finalizadrumurileexpresșiautostrăzilemultașteptate, pentru a duce utilitățileesențialeîncaseleoamenilor.  Guvernul, de unul 
singur, nu va reuși! De aceea, primarișiconsilierilocali, președinți de consiliijudețeneșiconsilierijudețeni, directori de școliși de 
spitale, șefi de instituții centrale și locale, trebuie săîșidea concursul pentru a asigura succesulfie cărui proiectfinanțat din 
fondurieuropenenerambursabile. Fiecare proiect de succesrealizat din baninerambursabiliînseamnămodernizareainfrastructurii 
de bază a României, înseamnă o apropiere a standardului de viață de celeuropean, 
înseamnăveniturimaimariînbugetulgeneratconsolidat, de undeputemsămulțumimpărințilorșibunicilornoștripentrumunca de o 
viață, prinmajorărisubstanțialeși echitabile ale pensiilor. Așadar, oportunitățileacestui an nu se pot valorificadecâtprinmuncă, 
responsabilitateșiimplicare. 

Vămulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Procesul de cadastrare trebuie finalizat cât mai curând, iar legislația adaptată imediat! 
 

 Domnule președinte, 
 Doamnelor și domnilor deputați 
 Este inadmisibil ca, după mai bine de trei decenii de la căderea comunismului, România să nu aibă finalizată 
înregistrarea sistematică a proprietăților. Din anul 2005 și până în prezent, procesul de cadastrare s-a desfășurat cu viteza 
melcului, înregistrându-se doar 17,5 milioane de proprietăți, dintr-un total care depășește 40 de milioane. Așadar, după 16 ani 
de la începutul acestui proces, nu am ajuns nici măcar la jumătate, procentul fiind de 43,9%. Situația este cu atât mai gravă cu 
cât multe dintre programele de finanțare europeană, inclusiv plățile pe suprafață din agricultură, precum și marile lucrări de 
infrastructură, sunt condiționate de existența unui sistem cadastral complet. 
 Dacă ne uităm în istoria ultimilor ani, nu putem să nu remarcăm faptul că PSD, în loc să sprijine acest proces, l-a 
împiedicat sistematic, fie prin diminuarea finanțărilor necesare programului, fie prin debusolarea instituției și a angajaților. 
ANCPI a fost trecută de la Guvern la Ministerul Dezvoltării și invers în funcție de interesele politice ale partidului-stat PSD și 
nu pentru a crește eficiența acestei autorități.  
 Stimați colegi, 
 În anul 2020, Parlamentul a luat în dezbatere un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991, inițiat de colegii 
mei liberali, la care și eu am contribuit cu o serie de amendamente.  

Au trecut mai bine de șase luni de la adoptarea acestuia de către Senatul României și vreau să cred că va fi adoptat în 
săptămânile următoare. Acest proiect va clarifica substanțial regimul juridic al proprietăților din Ardeal, va debloca proiectele 
de cadastrare aflate în derulare și suspendate parțial de criza sanitară, va da posibilitatea primăriilor să urgenteze contractarea 
și va asigura angajaților ANCPI o mai mare stimulare a muncii lor, prin clarificările necesare în domeniul salarizării. Mă bucur 
că și Guvernul susține acest proiect, motiv pentru care nu cred că se mai impun nici tergiversări și nici amânări, pentru că orice 
zi care trece înseamnă întârzieri în finalizarea programului național de modernizare a cadastrului din România. Am 
convingerea că în următorii 4 ani vom putea cadastra mai multe proprietăți decât a fost în stare PSD în 16 ani. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 
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Digitalizarea serviciilor consulare – un semn căstatului roman  
îi pasă de românii aflați în afara frontierelor 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Înperioadaîn care România a fostguvernată de PSD, drepturileromânilor din diaspora nu numaică nu au fostrespectate, 

ci chiar au fostîncălcategrosolan. Mă întristez numai când îmi aduc aminte de evenimentele de la 10 august 2018, 
atuncicândsocialiștiiromâni au gazatșiagresatînpiațaVictoriei mii de româniîntorșiînțara lor natală. Disprețul arătat de PSD 
propriilorcetățeni, varămâne cu siguranță în istoria rușinoasă a Uniunii Europene. Aceleevenimentetragice se 
alăturăunuiansamblu de umilințe la care au fostsupuși frațiiși surorile noastre, părinții sau copiiinoștri. Limitareadreptului de 
votpentruromânii din diaspora, ideiprivindimpozitareaveniturilorobținute din muncagrea din străinătate, serviciiconsulare de 
slabăcalitateșiblocareaconstantă a unordrepturi sunt numai o parte din ceeace au fostnevoițiromâniisăsuporteînultimii ani. 

Începând cu anul 2020, guvernarea liberală a depuse forturisubstanțiale pentru normalizarea relațieistatuluiromân cu 
propriicetățeni, indiferentdacăaceștia se află înțară sau în afara frontierelor. Credibilitateanoastrăîn plan europeanșiînrelația cu 
parteneriistrategici a fost restabilită, dupăcefusesezdruncinată serios. Astfel, s-a deschis calea reformelor reale, de care 
săbeneficiezetoțicetățeniiromâni, oriunde s-araflaei.  

Stimați colegi, 
Unul dintre procesele demarate de PNL înanul 2020 îl reprezintă digitalizarea accelerată a marilorsistemepublice: 

informatizarea ANAF, informatizareainstituțiilor din domeniulprotecțieisocialeși al relațiilor de muncă, 
informatizareasistemului de pensii, bibliotecivirtualepentruelevi etc. Îmidoresc cu toatăputerea ca acestprocessă se 
intensificeșisăcuprindă, câtmaicurând, șiserviciileconsulareoferite cetățenilor români aflați în străinătate. Dezinteresul 
guvernelor de până în anul 2019 pentru debirocratizarea și eficientizarea secțiilor consulare se traduce în cozi interminabile 
șibirocrație excesivă pentru cetățenii români. În orice capitală europeană ați merge, vețirecunoașteimediatsecțiileconsulare 
românești, pentrucă la ușa lor stau la coadămame cu copii înbrațe, româniveniți de la sute de km, persoane vârstnice sau 
bolnave. Stau la cozi interminabile fie ca sădepunădouăhârtii, fie care săobțină o ștampilă, încondițiileîn care 
celemaimulteproceduri s-arputearealiza cu ajutorulinstrumentelorelectronice, de la distanță, fărăcozi, fărăcosturi, fărăumilință. 

Am convingerea căactualul Guvernva acorda toatăatenția modernizării și digitalizării relației statului român cu 
cetățenii săi aflați în străinătate. Cred cu putere că resursele financiare disponibileprin Planul Național de Redresare 
șiReziliență pot fi utilizatepentrucreareaunuiplatformedigitalemoderne șieficiente, prin care milioanele de români aflați 
înstrăinătate să își poată rezolva cea mai mare parte dintre probleme. 

Vămulțumesc,      
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărățian 
*** 

Să contribuim cu toţii la eliminarea violenţei împotriva femeilor 
 

,,Sărbătorită pe întreagaplanetă, începând cu anul 1995, cu scopul de a sensibilizaopiniapublicăşi de a 
subliniaimportanţafamiliei, ZiuaInternaţională a Familiei se doreşte a fi un moment de apropiere, încondiţiileîn care oamenii 
au începutsă se îndepărteze de instituţianumită „familie”. 

La propunerea Institutului Românpentru DrepturileOmului, propuneresusţinutăşi de PatriarhiaRomână, ziua de 15 mai 
a devenitoficialşiZiuafamilieiromâne.Importanţaegalităţii de gen şi a drepturilorcopiilorînfamiliilecontemporane a devenit din 
ceîncemaiimportantăîn ultima perioadă, inclusivînRomânia. Peste tot în lume, tot mai multe femeiîncepsă fie recunoscute ca 
parteneriegalişidecizionaliîncadrulfamiliilor, contribuindastfel la 
asigurareaunuimediupropicepentrudezvoltareadeplinăşiarmonioasă a copiilor. 

Cu toatea cestea, înprea multe ţăridiscriminarea femeilorşinerespectareadrepturilorcopilului rămânîncă integrate în 
legislaţie şiînpoliticileguvernamentale, iardeseorinormelesocialescuzăşijustifică multe practice discreţionare. Discriminarea şi 
neglijarea duc adesea la violenţă, ameninţând sănătatea femeilor şi a copiilor, limitând astfel şansele de a se 
finalizacorespunzător educaţia tinerilor. Din păcate, acestciclutindesă se perpetueze la generaţiile următoare, deoarece copiii 
care se confruntă cu violenţa au maimulteşanse de a recurge la violenţăînviaţa de adult. Dezvoltarea economic şi socială 
echitabilă a uneiţăridepindeîn mare măsură de cadrelejuridice şi normele sociale care susţin drepturile femeilor şi copiilor. 
Consider că legile discriminatorii şipracticile care nu daudrepturi egale tuturor, ba mai mult, suprimă drepturile 
femeilorşicopiilor, nu îşi au locul înfamiliile contemporane, comunităţi, societăţişinaţiuni. De aceea, Ziua familiei este un bun 
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prilej de a nemobiliza cu toţiipentru a schimba normele legale şi sociale care, în unele cazuri, încăsprijinăcontrolulbărbaţilor 
asuprafemeilor şisă contribuim astfel la eliminareaviolenţeiîmpotrivafamiliilor, îndeosebi a celor vulnerabile. 
 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Ceamaisimplătraducere a PNRR: reforme, reforme, Reforme 

 
Am sărbătorit de curând, pe 9 mai, ZiuaEuropei. Artrebuisărbătorită pe viitorșiziua de 21 iulie 2020, 

finalulsummituluimaraton de la Bruxelles, când Europa a învinsdemoniidezbinării, alegândcaleasolidarității cu multcuraj, 
înciudabocitoarelor care prevesteauînspațiul public sfârșitulUniuniiEuropene. PentruRomânia, 
aceeașizivarămâneînistoriedreptziua care am primitceamai mare șansă din ultimii 30 de ani. O șansăcât o generație, pe care 
suntemobligațisă nu o ratăm. Niciunmilimetru.  

Cele 84 de miliarde de euro negociate de Româniavor fi instrumentuluneitransformărireale a modelului economic 
românescșiconcretizareaaceluicuvânt pe care toțipoliticieniițării l-au invocatîn mod obsesiv, înfiecarezi din ultimeletreidecenii: 
Reforme. 

PNRR este, înacestezile, subiect de dispute șidezbateri, maimultsaumaipuținpolitice, parcă predominant de formă, nu 
de fond. Că o percepemsau nu, că o admitemsau nu, UniuneaEuropeană ne modeleazăviitorulși ne ajutăsă o prindemmairepede 
din urmă, impunând Reforme înaceledomenii care genereazăsalturiîndezvoltareșicreștereeconomicăsustenabilă. 

Iar ca săieșim din capcanaformelorfără fond, atât de tentantă, trebuiesăpricepem un lucruesențial: PNRR nu este 
similar cu cadrulfinanciarmultianual, PNRR nu înseamnă un șir de proiecte, ci un plan de reforme. Ce înseamnăacestlucru? 
Foartesimplu: UE urmărește schimbările produse de proiectele, îndomeniile incluse și în direcțiile agreate. Nu 
monitorizeazăproiectele, ci reformele. E foarteposibil ca uneleproiectesă se deruleze bine, darsă nu 
generezereformeleasumateînPlanulInițial. Iaracelea nu vormai fi finanțate.  

Nu esteniciotragediecăîncă se deruleazănegocieri cu Comisia, deși propaganda opoziției se chinuie din 
răsputerisăstrigecâtmai tare. Sunt șialte state înaceeașisituație, iareu personal am încrederecăcei care ne reprezintă la 
Bruxellesvorreușisăconvingăreprezentanții CE că am înțelesesențialul: nu cerembanidoarsăinvestim, ci știm exact 
cereformevizămșiceparadigmevomschimba.  

Știucă nu e simplu. Știucă, într-o țarăpână de curândcodașă la absorbția de fondurieuropene, va fi o provocaresălucrăm 
cu targeturișiobiectiveperiodice, cu rapoarte de implementare pe Reforme, nu pe proiecte. Dar nu existăaltăcale. Eu nu 
măîndoiesccă se poate. PentrucăînaceeașiRomânie care era mereu pe ultimelelocuri la absorbția de fondurieuropene, 
înaceleașiperioade, aveamși Oradea primarului Ilie Bolojan, Clujullui Emil Boc, la Reșița lui Ioan Popa sau Ciugudul lui 
Gheorghe Damian – toate campioane.  

Apoi a venit un guvern PNL, cu miniștri care s-au uitatundetrebuie. Și am doardouaexemple: cu Marcel Boloș la 
Ministerul Fondurilor Europene, am crescut de 3 oriabsorbția de fonduri europene: 3,2 miliarde euro erau încasați sau în curs 
de încasare în noiembrie 2020, față de 1,1 miliarde de euro cât erau în noiembrie 2019. Mai mult, în același an au 
fostsemnatepeste 2.000 de contracte de finanțare împreună Ministerul Dezvoltării și Ministerul Agriculturii, în valoare de peste 
10 miliarde de euro - pe locul 3 în UE. Fiecare ban era alocatpentrudezvoltareaRomâniei.  

Ce ne arată aceste cifre? Că se poate. Cu oamenipotriviți, la loculpotrivit, cu experiențășiviziune, se poate. Chiarșiîn 
lumina argumentelorexpusemai sus, a diferențelordintre PNRR șiproiecte din cadrulmultianual, am aceeașiconvingere.  

Înciudaavalanșei de fake news care insistăcă UE ne transformăîncolonie, se amestecăîntreburilenoastre, ne condiționează 
finanțărileșialteminciuni, sper că este clar pentru fiecare român de bunăcredințăcăapartenența la familiaeuropeanăeste un 
câștigimenspentrunoi. Mai multdecâtatât, avemșansa de ne depășicomplexul de inferioritate pe care îlresimțim 
(chiarșiinconștient), prinrecuperareaunordecalaje, folosindaceste 84 de miliarde. Vi se pare imposibil? Nu este. 
Vădaudoardouaexemple de recuperare a distanțeifață de Vestulcontinentului, de la aderareșipână recent:  

- în 2007 eram cu PIB/capita la maipuțin de jumătate de media europeană, în 2019 eram la douătreimi.  
- Șapte orașe din top 10 european cu cea mairapidăcreștere sunt româneștișicrescmai rapid decât Singapore înaniisăi de 

glorie. 
Acestea s-au întâmplat fără schimbări majore de ritm, chiar în timpul unor guvernări dominate de populisme și mulțumirea 

clienților de partid. Să ne imaginăm, deci, ce șansă avem în următorii ani, cu o coaliție de guvernare orientată pe dezvoltarea 
Românieiși cu profesioniști în locurile potrivite. În loc de concluzie, vă invit să ne canalizăm cu 
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toțiienergiaalocatăîndezbaterișidiscuții pe lucruri constructive: să ne putemtoatecunoștințeleșiexperiența la 
bătaiepentruaarătaRomânieișiEuropeicăputem face Reformele de care avematâtanevoie. Prin PNRR și nu numai.  

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 

Egalitatea de gen, un principiu important pentru țara noastră 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Sunt surprins și revoltat de declarațiile unui înalt prelat ortodox, care zilele trecute spunea, la un post de radio, că 

femeia este inferioară barbatului. Nu am de gand să comentez sau să emit opinii referitoare la canoanele bisericești, la modul 
de organizare a bisericilor de orice cult ar aparține acestea. Dar, în momentul în care un lider de opinie din această zonă 
declară public la un post de radio că femeia a început păcatul nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva această declarație publică 
conține o mare doză de discriminare. 

Avem dreptul fiecare să credem în orice. Eu unul sunt creștin ortodox, sunt credincios și respect în același timp toate 
religiile și credințele din această lume. Nu caut să impun nimănui credința mea și nici nu vreau ca prin credință să fac rău altor 
oameni, să ii discriminez sau să le afectez libertățile. Suntem totuși în secolul 21 într-o țară europeană și nu cred că întoarcerea 
la evul mediu ne-ar putea ajuta în vreun fel. 

Egalitatea de tratament între barbați și femei a constituit un principiu fundamental al Uniunii Europene încă de la 
înființarea sa, în 1957. Principiul egalității de remunerare pentru muncă egală a devenit parte a Tratatului de la Roma. De 
atunci, instituțiile europene reafirmă în mod regulat acest principiu, promovându-l ca pe o valoare esențială a UE. Principiul a 
fost reluat în Directiva din 1976 privind egalitatea de tratament între barbați și femei. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Strategia UE privind egalitatea de gen se aliniază angajamentului Comisiei von derLeyen de a realiza o Uniune a 

egalității. Ea conține obiective de politică și acțiuni care ar putea duce la progrese mari. Până în 2025, Europa s-ar putea 
apropia mult de dezideratul de a deveni un continent în care femeile sunt egale cu bărbații. Ideea este ca toti europenii – femei 
sau barbați, fete sau băieți – să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi 
membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită. 

Obiectivele-cheie sunt: încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen; eliminarea 
disparităților de gen de pe piața forței de muncă; asigurarea unei participări egale a femeilor și a barbaților în diferite sectoare 
ale economiei; eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile; 
eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în 
procesul decizional și în politică. Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, 
combinată cu acțiuni specifice. 

În aceste condiții, declarații în care egalitatea de gen este atacată direct nu ajută țara noastră în context european. Știu 
că declarațiile au fost deja reclamate la Consiliul National pentru Combaterea Discriminării și aștept ca aceasta instituție să se 
pronunțe în această privință. De asemenea aștept și un punct de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Române care ar trebui să 
clarifice dacă aceste declarații sunt asumate de întreaga biserică sau este vorba doar de un punct de vedere personal al unui 
prelat din BOR. 

Vă mulțumesc!      Deputat  
Claudiu-Martin Chira 

*** 
 

Europa unită va câștiga lupta cu pandemia și va relansa economia 
Stimați colegi, 
Înfiecare an, în data de 9 mai sărbătorim pacea și unitateaîn Europa. Ziua Europei marchează data istoricăîn care a 

fostpronunțatădeclarația Schuman. Încadrulunuidiscursținut la Paris, înanul 1950, ministrul Afacerilor Externe din Franța, 
Robert Schuman, propuneastabilireauneinoiforme de cooperare între țările din Europa, care să înlăture posibilitatea izbucnirii 
unui nou război între popoarele europene. Ziua Europei este unul dintre simbolurile menite să promoveze unitatea în rândul 
europenilor. 
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În 1989, româniiieșeauînstradăpentru a striga „libertate!”. Chiardacăștiaucăîșiriscăviața, 
tineriisperaucățaranoastrăpoateparcurgedrumulprosperitățiieuropene. DupăRevoluția anti-comunistă, aderareaRomâniei la UE 
a devenitcelmai important proiect politic al țăriinoastre. 

Momentuladerării din 2007 a fost unul emoționant pentru românii de toate vârstele. Era recunoașterea 
oficialăaeforturilorfăcute de România până atunci pentru a își păstra spiritul european, indiferent de greutățile istorice cu care 
ne-am confruntat.  

România îşi consolidează constant un rolactiv, în spiritulcoeziunii de acțiune, urmând liniile strategice trasate prin 
Declarația de la Sibiu (9 mai 2019) și Agenda Strategică a UE pentru 2019-2024. 

Suntem datori să facem toate demersurile necesarepentruîntărirearoluluițăriinoastreîn UE. Dupăaderarea la UE, 
România a începutsăparcurgădrumuldezvoltării. Față de anul 2007, am devenitmaiputernici. Orașele s-au modernizat, 
iarmultecomunități locale au reușitsăobținăacces la utilitățilenecesarepentru o viață cu adevărateuropeană. Țaranoastră se află 
pe primul loc înrândulstateloreuropene la indicatori precum producţia de porumb, de floarea-soareluisauvitezainternetului.  

Întimpulasaltuluiasuprajustiției din aniitrecuți, președintele Klaus Iohannis a ales caleaeuropeană. Susținerea UE a 
fostdecisivăînluptapentruindependențajustiției. 
Trebuiesăfimrecunoscătoripentrusprijinuloferitîncelemaidificilemomentepentrudemocrațiaromânească din ultimii ani. 

Apartenenţa la structurileeuropene ne-a oferitacces la uneltelenecesarepentru a lupta cu pandemia de coronavirus. 
Conform tuturoranalizelorşiclasamentelor, ne situămîntopulţărilor la numărul de vaccinuri administrate. Aceastăr ealizare nu 
era posibilă fără legătura strânsă cu celelalte țări europene. Prin apartenența la UE, reușimsăprotejăm 
viețileromânilorșisăreconsolidămeconomia. 

Libera circulație a românilorîn Europa a permismultortinerisăprofite de oportunități, săstudieze la universități de top 
sausă-șigăseascălocuri de muncă bine plătite. Întoatețările din UE, sunt români care muncesc cu demnitateși fac 
cinstețăriinoastre. Avemdatoriasăintensificămdialogul cu româniiplecațiîn celelalte țărieuropeneșisă ne asigurăm cădrepturile 
lor sunt protejate.  

Indiferent de cât de bine integrați suntem înstructurile internaționale, nu putemuitadatoriaistorică pe care o avemfață 
de românii din Basarabia. Singura șansă de dezvoltare a Republicii Moldova esteîntărirearelației cu UE. Trebuie să fimalături 
de Maia Sandu în lupta cu neocomuniștii care vorsățină Moldova captivăîntrecut. Uniți de moștenireaistoricecomună, putem 
proteja românii de pe ambelemaluri ale Prutului. 

Dupăce au înfruntatororilecomunismului, înanul 2007, părinții șibunicii noștri vedeau că lupta lor nu a fostînzadar, 
iarnoilorgenerații li se deschideauporțilepentruoportunitățileeuropene. Trebuie să rămânemconectați la structurileinternaționale 
care ne-au sprijinitînprocesul de modernizare. Uniți de principiiledemocratice, putemcâștigalupta cu 
pandemiașiputemrelansaeconomia. ViitorulEuropeidepinde de noi! 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
România nu s-ar fi dezvoltatatât de repedeîn afara UE.  

Dar încămai sunt zone sărace, avemnevoie de o dezvoltareechilibrată 
 
Uniunea Europeană nu este instituţia perfectă, dar rămâne singura opţiune corectă pentru România. În momentul în care 

am demarat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, PIB-ul pe cap de locuitor în ţara noastră era la 30 la sută faţă de 
media UE, iar în prezent am ajuns la aproape 70 la sută. Sigur că ne dorim cu toţii o dezvoltare mult mai rapidă, însă 
progresele făcute de ţara noastră sunt remarcabile.  

Dacă nu am fi făcut parte din Uniunea Europeană, investiţiile străine ar fi fost la un nivel mult mai scăzut, iar românii 
nu ar fi avut libertatea de a munci oriunde îşi doresc în Europa. Nivelul de trai din România ar fi fost cu mult mai coborât. 

În plus, în această pandemie am fi avut dificultăţi reale în asigurarea vaccinurilor necesare. Am beneficiat, la fel ca toate 
statele membre al UE, de contractele negociate la Bruxelles cu marii producători de vaccinuri, lucru care era mult mai 
complicat dacă am fi făcut-o de unii singuri. 

Un eurobarometru realizat recent arată o încredere ridicată a românilor faţă de Uniunea Europeană, semn că beneficiile 
aderării au fost înţelese pe deplin.  

Aproximativ șapte din zece români declară că se simt cetățeni europeni, în timp ce 58% dintre ei apreciază că își cunosc 
drepturile în calitate de cetățeni ai Uniunii.  
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De asemenea, planul de redresare conceput la Bruxelles, în valoare totală de 750 de miliarde de euro, este apreciat ca 
fiind eficient de aproape două-treimi dintre români. Cert este că vom beneficia în următorii ani de fonduri europene 
consistente, în valoare de câteva zeci de miliarde de euro, bani cu care România se va schimba din temelii. 

Sigur că încă nu există o dezvoltare echilibrată la nivel naţionalşi că marile oraşe plus capitala sunt principalele 
beneficiare ale dezvoltării. Încă există sărăcie în destule judeţe, iar nu toţi românii au beneficiat de binefacerile apartenenţei 
noastre la marea familie europeană.  

Inclusiv Tulcea este un judeţ cu multe probleme, iar bunăstarea încă nu s-a instalat aşa cum ar merita orice colţ din 
Europa. Dar vom munci zi de zi, pentru că singura şansă a ţării este să ne dezvoltăm împreună. 

 
Deputat 

George Șișcu 
*** 

Investiții majore în infrastructura spitalicească din România 
 
Investițiile în infrastructura spitalicească sunt absolut necesare și urgente pentru creșterea siguranței pacienților. 

Demararea proiectelor de modernizare a spitalelor este un pas esențial pe care domeniul medical din România îl așteaptă de 
mai bine de 30 de ani. 

La începutul lunii februarie 2021, Guvernul României a aprobat un Memorandum propus de Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene împreună cu Ministerul Sănătății pentru alocarea a 50 de milioane de euro, reprezentând fonduri 
europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). 2  Aprobarea memorandumului în guvern este garanția 
alocărilor finanțărilor destinate pentru creșterea siguranței pacienților în spitale.  

Concret, acest memorandum va aproba măsuri de sprijin, care, decontate din fonduri europene vor sprijini procesul de 
evaluare, extindere, reabilitare și modernizare a infrastructurii spitalicești. În acest sens, principalele finanțări vor cuprinde: 
infrastructura de fluide medicale, rețelele de energie electrică (sistemele de supraveghere și control a acestor instalații), dar și  
sistemele de ventilație și climatizare a aerului din cadrul unităților vizate. Mai mult decât atât, aceste fonduri vor fi utilizate și 
pentru prevenirea incendiilor din structurile care folosesc gaze medicale pentru o desfășurare optimă a actului medical.  

De asemenea, încadrulMinisteruluiInvestițiilorșiProiectelorEuropene, prinAutoritatea de Management pentru POIM, au 
fostsemnatealte 10 contracte de finanțare, învaloaretotală de 124 milioane lei. De acestsprijinfinanciarvor beneficia atât 9 
spitale, câtșicentresociale.3 

Astfel, referitor la beneficiariicontractelorși la sumelealocate, estevorbadespre: 
1. InstitutulNațional de Neurologieși Boli Neurovasculare din București - 48 milioane lei; 
2. Spitalul Municipal Medgidia - 37,76 milioane lei; 
3. Spitalul Municipal Caracal - 21,57 milioane lei; 
4. SpitalulJudețean de UrgențăMiercureaCiuc, județulHarghita - 19,34 milioane lei; 
5. SpitalulOrășenesc Sf. Ștefan Rovinari, județul Gorj - 3,83 milioane lei; 
6. Spitalul Clinic CăiFerate Oradea - 3,75 milioane lei; 
7. Spitalul Municipal TârguSecuiesc din județul Covasna  
8. SpitalulOrășenescHârlău din județulIași - aproximativ 3,5 milioane lei fiecare; 
9. Spitalul de ObstetricășiGinecologieBuftea, județul Ilfov - 1,50 milioane lei; 
10. Contract pentruasigurarea de echipamente de protecțieșidezinfectanțipentru 11 

centresocialerezidențialeaflateînsubordineaDirecțieiGenerale de AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului Sector 6.  
Punctual, pentrufiecarebeneficiar se prevedefurnizarea de produseșiservicii care răspundîn mod direct 

cerințelorfiecăreiinstituții, cu un accent deosebit pe prevenireainfectării cu SARS-CoV-2.  
Prin urmare, InstitutulNațional de Neurologieși Boli Neurovasculare din București, fiindșibeneficiarulceluimai mare 

contract, vafolosifinanțareapentru a sporicapacitatea de tratamentșidiagnosticare a pacienților, prinsuplimentareadotărilor de 
aparaturămedicală, în special însecția ATI.  

                                      
2http://www.ms.ro/2021/02/03/fonduri-europene-pentru-spitale/ 
3https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26146/poim-10-noi-contracte-semnate-pentru-spitale-si-centre-sociale 
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Prin implementareaproiectuluiîncadrulSpitalului Municipal Medgidia se vafinanțaachiziția de echipamente, 
aparaturășiconsumabilemedicale, cu scopul de aobține o depistare a boliiși o diagnosticaremairapidăpentrupacienți, 
darșipentruprevenireainfectării cu virusul SARS-CoV-2. 

ÎncazulSpitalului Municipal Caracal și a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din 
județulHarghitasumeleprevăzuteîncadrulapelului POIM vor fi utilizatepentruasigurareaunuirăspuns prompt șieficient al 
sistemului medical public la crizaepidemiologicăactualăprindisponibilizarea de echipamentenecesaresecțiilor de 
terapieintensivă. 

De asemenea, Spitalul Orășenesc Sf. Ștefan Rovinari, județul Gorj, vautilizasumaalocatăpentru achiziționarea de 
echipamentemedicale noi șiperformante pentru a putea oferi serviciimedicale la standardeadecvatepaciențilorinfectați cu 
virusul SARS-CoV-2.  

Proiectele POIM din cadrulSpitalului Clinic CăiFerate Oradea, Spitalului Municipal TârguSecuiesc din județul Covasna, 
Spitalului Orășenesc Hârlău din județul Iași și Spitalului de ObstetricășiGinecologie Buftea din județul Ilfov 
vorpermiteunitățilorsanitaresăachiziționezeaparaturășiechipamentemedicale, inclusivconsumabilemedicalepentru a îmbunătăți 
capacitatea de îngrijireșitratament a bolnavilor, darșipentru a preveniinfectareapersonalului medical și a pacienților. 

Înceeacepriveștecontractulsemnat cu cele 11 centrerezidențiale, se doreșteaprovizionareaunităților cu combinezoane, 
viziere de protecție, mănuși de unicăfolosință, măști de protecție, dispozitive de purificareaaeruluișisoluțiinecesarepentru a 
asiguraigienacorespunzătoareșidezinfecțiaspațiilor.  

Înconcluzie, Româniava beneficia de ajutoare concrete care vorcontribui la revitalizareasistemului medical, în special 
înaceastăperioadă de crizăși nu numai, deoarece consider cărezultatulacestuisprijinfinanciar ne vapregătipentru a răspunde cu 
succesșiprovocărilorviitoare.  

Astfel, prinaccesareaunorfinanțări precum celemenționatemai sus șimai ales încomplementaritate cu programe precum 
Programul  Operațional de Sănătate (POS), FEDR și FSE, care la rândul lor urmăres ca sigurarea accesului egal la asistență 
medicală, România vareuși săîși îmbunătățească eficacitatea și reziliența sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung.  

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Ziua Internaţională a Familiei 

 
Data de 15 mai marchează Ziua Internaţională a Familiei, iar anul acesta conferă o importanţă majoră acestei zile, în 

contextul pandemiei de coronavirus care a marcat societatea româneacăşi nu numai.  
 Această zi a fost celebrată într-un mod special la Parlamentul României, printr-o conferinţă pe tema 

Importanţeieducaţieişi a sănătăţii pentru familie, organizată de Comisia pentru învăţământşi Comisia pentru Sănătate şi 
Familie a Camerei Deputaţilor. 

Ziua Internaţională a Familiei a fost instituită de OrganizaţiaNaţiunilor Unite în 1993, iar tema de anul acesta propusă de 
ONU este Familii şi Tehnologii Noi. Criza provocată de pandemie a demonstrat importanţa tehnologiei digitale în domeniile: 
educaţie, muncă, comunicare, etc. Accesul la tehnologii noi, la internet, la metode digitale de comunicare mai ales în cazul 
unor distanţe considerabile între membrii unei familii, toate acestea s-au dovedit în ultimii ani a fi extrem de importante pentru 
o dezvoltare armonioasă a familiilor româneşti.  

Este nevoie de campanii naţionale de informare periodice pe teme de interes din domeniile educaţieişi al sănătăţii, mai 
ales în aceşti ani în care pandemia de Covid-19 a pus în pericol sănătatea şiviaţa tuturor. 

Ca membru în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor doresc să  atrag atenţia asupra acestei zile şi asupra 
importanţeisănătăţiişieducaţiei în dezvoltarea armonioasă familială.  

O familie fericită este o familie sănătoasă!  
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului  Daniel  Baciu, președintele  Casei Naționale de Pensii Publice 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 651A din data 15.03.2021, 
referitoare la „Numărul persoanelor care au cumulate venituri din salarii sau asimilate cu pensia de limită de vârstă” 

 

Stimatedomnule președinte, 
Avândînvederefaptulcătermenulregulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 651A, pe care am transmis-o în 

data de 15 martie 2021, referitoare la “Numărulpersoanelor care au cumulatvenituri din salariisauasimilate cu pensia de limită 
de vârstă”, nu a fostrespectatașa cum prevede art. 198 din RegulamentulCamereiDeputaților, acestaexpirând din data de 7 
apriliea.c., o reiterezprinprezentașivă rog săîmirăspundețiînscris, prompt și explicit la următoareaadresă de email: 
alexandru.kocsis@cdep.ro 

Cu deosebităconsiderație,        Deputat 
Alexandru Kocsis 

*** 
 

Adresatădomnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Sală Polivalentă în Municipiul Iași 
Stimate domnule ministru, 
Iașul este al doileaoraș al țării, un pol regional, parte a unuijudeț cu aproape 1 milion de locuitori, cu o istorie a 

performanțelor sportive notabile, cu un public consumator de evenimente sportive extrem de numeros. 
Din păcate, infrastructurasportivălipsește, Municipiul Iași neavând un stadion modern sau o 

salăpolivalentămodernizată, capabile săsusțină organizarea de evenimente sportive mari, de anvergurăinternaționalăsauchiar 
mondială. 

Mai mult, lipsa infrastructurii sportive împiedică atât dezvoltarea sporturilor de echipă, cât și atragerea investitorilor 
șipubliculuiiubitor de sport. 

Ținând cont de cele menționatemai sus și de faptul căînguvernările precedente orașe mult mai mici au primit finanțări 
publice pentru stadioane și săli polivalente moderne, doresc să îmi precizați dacă MinisterulTineretuluișiSportului, 
prinCompaniaNațională de Investiții, are în vedere construirea unei săli de sport polivalente în Municipiul Iași, la 
standardeinternaționale. 

Cu stimă,      Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Adresată domnului Barna Tánczos , ministrul  Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Acumularea de la Mihăileni, de pe Râul Crișu Alb, comuna Buceș, județul Hunedoara 
 

Stimate domnule ministru, 
Tergiversarea firmei de proiectare AQUAPROIECT S.A. București în ceea ce privește finalizarea documentației 

topografice pentru suprafețele de teren rămase neexpropriate prin Decretul nr. 92 din 09 aprilie 1987, în vederea emiterii 
Hotărârii de Guvern pentru exproprierea suprafețelor respective, are drept consecință nerealizarea lucrărilor Acumulării de la 
Mihăileni,de pe Râul Crișu Alb, comuna Buceș, județul Hunedoara. 

Având în vedere cele expuse, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeți ce măsuri veți lua pentru remedierea acestei 
situații și pentru continuarea executării lucrărilor Acumulării de la Mihăileni. 

Precizez că solicit răspuns în scris. 
Cu aleasă considerație,     Deputat  

Vetuța Stănescu 
*** 
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Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
  

Stadiul lucrărilor la calea ferată Curtici - Simeria 
Stimate domnule ministru, 
Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a coridorului IV paneuropean pentru 

circulaţia trenurilor, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură finanțate din fonduri europene în România. 
Consider că România trebuie să accelereze realizarea proiectului, care presupune multiple beneficii printre care îmbunătățirea 
condițiilor de trafic feroviar pentru oameni și mărfuri, încurajarea transportului ecologic, decongestionarea traficului rutier, 
susținerea și crearea locurilor de muncă, infuzia de capital în economia românească.  

Având în vedere importanța proiectului dar și viteza relativ scăzută cu care a fost implementat în ultimii ani, vă rog să 
îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Care estestadiulrealizăriilucrărilor? 
- Care sunt sectoarele pe care se lucrează? 
- Care estestadiuldecontăriilucrărilorrealizate? 
- Care este data preconizatăpentrufinalizarealucrărilor? 

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație,   

Deputat 
Sergiu Ovidiu Bîlcea 

*** 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene  
 

Finanțarea tabletelor pentru elevi 
Stimate domnule ministru, 
Pandemia a pus învățământul românesc în fața unor provocări de ordin metodologic și logistic. Autoritățile locale, în 

parteneriat cu Guvernul și cu perspectiva utilizării fondurilor europene, au venit în sprijinul școlii, prin susținerea on-line. 
Primăria Arad a depus o cerere de finanțare pentru proiectul „Învățământ on-line performant în Arad”, în cadrul  

Apelului pentru proiecte nr 2, Programul Competitivitate 2014 – 2020, Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 
TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – 
Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, prin care vizează cumpărarea a 18.166 
tablete și 1.907 dispozitive pentru elevi, în valoare de 33,2 milioane de lei. Procedura de achiziție se află în faza de atribuire a 
acordului cadru. 

Având în vedere prioritatea susținerii învățământului, demersurile pornite de primăria Arad, stadiul în care se află 
procedura de achiziție și suma mare de bani necesară implementării proiectului, vă rog să mă informați care este stadiul cererii 
de finanțare menționată?  

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Sergiu Ovidiu Bîlcea 

*** 
 

Adresată domnului Stelian Ion,  ministrul Justiției 
 

Măsuri luate la nivelul Ministerului Justiției și a CSM în situația actuală  a creșterii accentuate a numărului de 
migranți/solicitanți de statut de refugiat/solicitanți de azil în România 

 
Stimate domnule ministru Stelian Ion, 
1. Care este timpul mediu de soluționare a solicitărilor de azil la nivelul instanțelor de judecată din România? 
2. Care sunt instanțele de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel) cu cea mai mare încărcătura de dosare legate de 

solicitările de azil din țară? 
3. Care este numărul completelor de judecată și al magistraților care judecă solicitările de azil? 
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4. Exista vreun proiect, la nivelul ministerului justiției, de luare a unor măsuri de urgentare a procedurilor de soluționare, 
de reducere a perioadei de judecare a cererilor de azil?  
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
 Cosmin Șandru 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsuri luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în situația actuală a creșterii accentuate a numărului de 
migranți/solicitanți de statut de refugiat/solicitanți de azil în România 

 
Stimate domnule ministru Lucian Bode, 
1. Care este numărul total de migranți descoperiți la frontierele din vestul țării (Timiș, Caraș - Severin, Mehedinți) în 

2020 și în perioada  1 ianuarie 2021 - 30 aprilie 2021? 
2. Câti dintre migranții descoperiți în acest an, în zonele de frontieră, au fost returnați în baza tratatelor de readmisie cu 

Serbia și a înțelegerii bilaterale cu Bulgaria  în 2020 și în perioada  1 ianuarie 2021- 30 aprilie 2021? 
3. Care este durata medie a procedurilor care presupun transferul refugiaților depistați pe „fâșia verde” sau pe căile de 

comunicații, din apropierea frontierei, înapoi în Serbia și Bulgaria? 
4. Care este numărul total al solicitanților de statut de refugiat sau azil în România, în 2020, respectiv în primele patru 

luni ale acestui an? 
5. Care este numărul infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat în primele 4 luni ale anului 2021? 
6. Care este numărul persoanelor cărora li s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii  de trafic de persoane 

(migranți). 
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,    Deputat 

Cosmin Șandru 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Precizări referitoare la strategia ministerului în privința colectării și sortării eficiente a deșeurilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi precizați, în scris, care este strategia ministerului pe care îl conduceți în privința colectării și sortării 

eficiente a deșeurilor, precum și ce măsuri aveți în vedere, în perioada imediat următoare, pentru creșterea capacității sortării 
deșeurilor și a ecologizării a cât mai multor gropi de gunoi, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Constanța. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Precizări referitoare la măsurile avute în vedere 
împotriva celor care nu respectă regimul deșeurilor din România 

Stimate domnule ministru,  
Recent, autoritățile abilitate din județul Constanța au descoperit alte 25 containere sosite în Portul Constanța Sud 

Agigea, încărcate cu deșeuri din Germania. Însă, această acțiune a avut loc după descoperirea recentă a altor zece, respectiv 15 
containere cu deșeuri sosite tot din Germania. 
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În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că încărcăturile respective nu corespund datelor declarate şi cuprinse în 
documentele prezentate autorităţii vamale, ″mărfurile″ constând de fapt în deşeuri, și anume: amestec de metal și hârtie, 
textile, cauciuc, lemn, baterii și bucăți de azbest, în cantitate de aproximativ 500 de tone, care nu pot fi puse, în niciun caz, în 
libera circulaţie pe teritoriul României. 

În acest context, al încercărilor repetate ale unor firme de import de a introduce în România, în mod fraudulos, tone de 
deșeuri, riscând astfel ca țara noastră să ajungă o reală groapă de gunoi a Europei, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați, în 
scris, ce măsuri urgente aveți în vedere pentru stoparea acestui fenomen, precum și pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva 
celor care nu respectă regimul deșeurilor din România. 

Vă mulțumesc!      Deputat  
Bogdan Alexandru Bola 

*** 
 

 
 Interpelări  

 
Adresată: domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 
De către:  domnul Mircea Fechet, deputat 
Obiectul interpelării: Transpunerea în legislația națională a prevederilor din Decizia (UE, EURATOM) 2020/2053 privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom 
 

Stimate domnule ministru, 
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la data de 11 decembrie 2020, Decizia (UE, EURATOM) 2020/2053 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom prin care se instituie o nouă 
categorie de resurse proprii ale Uniunii Europene, bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje 
din plastic nereciclate. 

Având în vedere că: 
 În conformitate cu art. 12 al Deciziei, aceasta se aplică retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2021, urmând să intre în 

vigoare de la data comunicării ratificării Deciziei de către toate statele membre;  
 La momentul formulării prezentei interpelări, 19 state membre au ratificat Decizia, iar restul de 8 state membre care 

încă trebuie să ratifice Decizia sunt România, Estonia, Irlanda, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia și Finlanda; 
Vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este termenul stabilit pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 privind sistemul de resurse proprii 
ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom? 

2. Care sunt soluțiile, respectiv sursele de finanțare, pentru plata contribuției naționale prevăzute de Decizie de către 
statul român, identificate până la momentul formulării prezentei interpelări? 

3. Care este mecanismul de plată, și cum vor fi cuantificate sumele care urmează a fi plătite, având în vedere 
responsabilitatea extinsă a producătorilor? 

4. Care este stadiul măsurilor administrative și legislative adoptate în vederea ratificării Deciziei? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Cu stimă, 

*** 
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Adresată: domnului Carol Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului 
     doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

De către: Sergiu Ovidiu Bîlcea, deputat 
Obiectul interpelării: Accesul spectatorilor la finala Cupei României la Fotbal Feminin 

 
Stimată doamnă ministru,  
Stimate domnule ministru, 
Finala Cupei României la fotbal feminin se va desfășura în data de 6 iunie, pe Arena Francisc von Neumann din Arad. 

Având în vedere că: după data de 1 iunie vom avea decizii de relaxare, printre care accesul publicului la competițiile sportive; 
faptul că România a decis deja că va permite accesul publicului la jocurile Campionatului European de Fotbal în luna iunie; la 
Arad avem o arenă sportivă nouă, inaugurată însă fără spectatori, vă rog să luați deciziile necesare pentru ca finala Cupei 
României din data de 6 iunie să fie deschisă publicului.  

Consider că este vorba despre un eveniment sportiv major, care trebuie înscris pe lista evenimentelor sportive deschise 
publicului larg într-un moment în care aplicăm relaxarea restricțiilor impuse de pandemie. Evident, accesul publicului se poate 
face în condiții speciale, cu respectarea anumitor reguli care trebuie gândite și pregătite din timp. Prin această interpelare, vă 
solicit să luați deciziile care permit organizarea finalei Cupei României la fotbal feminin cu spectatori și elaborarea condițiilor 
speciale care permit accesul publicului pe arena sportivă.  

Solicit răspuns scris la adresa bîlceas@yahoo.com.    
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații politice 

 
Transportul rutier - Infrastructura 

 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte "Transportul rutier -  Infrastructura" și vizează un subiect extrem de 

important. 
Dragi colegi deputați – 
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție de bază pentru creșterea nivelului de trai, a veniturilor 

oamenilor, pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creșterea mobilității cetățenilor și a 
mărfurilor, pentru scoaterea din izolare a zonelor subdezvoltate prin distribuția echilibrată a rețelelor de transport între toate 
regiunile țării. 

Este necesară accelerarea investițiilor publice, asigurarea resurselor financiare și umane correct dimensionate pentru 
implementarea cu succes a proiectelor de investiții, asumarea unor decizii strategice care să declanșeze reforme structural și să 
asigure o capacitate administrativă sporită, prioritizarea investițiilor în domeniul transporturilor astfel încât să reflecte nevoile 
de conectivitate și de mobilitate, de reducere a aglomerărilor și de asigurare a fluenței circulației. 

Politicile de transport se vor construe prin promovarea eficienței instituționale, a simplificării administrative și vor fi 
sincronizate cu realitățile din teren și, în acord, cu direcțiile de acțiune agreate la nivelul UE, iar demararea de noi proiecte de 
investiții în infrastructura de transport, prinpromovarea unor documentații mature și bine fundamentate. 

Sunt necesare investiții majore în infrastructură având ca principal sursă de finanțare fondurile europenene 
rambursabile, acestea fiind un factor-cheie al modernizării României.  

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a investit anul trecut în infrastructura rutieră circa 2,6 
mld. lei, iar pentru anul acesta bugetul aprobat pentru investiţiile în infrastructurarutieră se ridică la suma de 3,1 mld. lei, 
maimult cu 19% faţă de 2019. 

România este pe ultimele locuri în Europa în ceeacepriveştenumărul de autostrăzi, darpăşeşte timid către o 
dezvoltareainfrastructuriirutiere.  

Principaleleobiective de infrastructură rutieră derulate de CNAIR 2021 sunt proiectul autostrăzii de centură a 
municipiului Bucureşti, cu o alocare anul acesta de 281 mil. lei, drumul Expres Craiova-Piteşti, cu un buget prevăzut de 271 
mil. lei, şi autostrada Braşov-Târgu-Mureş-Cluj-Oradea, cu un buget aprobat pe anul acesta de 210 mil. lei. 

Autostrada „Centura Bucureşti, A0“, este o autostradă care va avea o lungime de 100 km în jurul Bucureştiului şi care 
se va conecta cu autostrăzile déjà existente A1, A2, şi A3. Conform datelor CNAIR-ului, primele trei loturi ale Autostrăzii 
Centura Bucureşti sunt în faza de începere a lucrărilor.  

Loturile 1 şi 2 din Autostrada de Centură Bucureşti au fost câştigate de constructorul turc AlsimAlarko, iar lotul 3 a fost 
câştigat de grecii de la Aktor. Cele trei contracte includ 12 luni pentru proiectare şi 30 de luni pentru construcţia propriu-zisă. 
Tronsonul A0 este finanţat din fonduri europene nerambursabile. 

Pe drumul expres Craiova-Piteşti, cu un buget prevăzut de 271 mil. lei, lucrările sunt în plină desfăşurare. Astfel că pe 
tronsonul 1 Craiova-Robăneşti şi pe tronsonul 2 Robăneşti-Valea Mare lucrările au început anul trecut iar data de finalizare a 
lucrărilor este la sfărşitul anului viitor. Pentru celelalte două tronsoane lucrările ar trebui să înceapă în luna iulie a acestui an şi 
să se finalizeze în anul 2023. 

Dezvoltarea infrastructurii din România prin construirea de autostrăzi în diferite regiuni de dezvoltare ale ţării ar 
însemna un effect pozitiv asupra economiei locale, dar şi naţionale.  
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Construirea unei reţele ample de autostrăzi care să facă legătura cu restul Europei ar reprezenta atragerea de noi 
investitori în ţara noastră. 

Infrastructura rutieră din România nu este finanţată doar din bugetul de stat, ci şi din fonduri europene nerambursabile 
prin Proiectul Operaţional Infrastructură Mare, fiind cea mai semnificativă contribuţie în investiţiile din infrastructura rutieră.  

Ca un proiect de infrastructură să poată fi finanţat din bani europeni este nevoie ca proiectul să aibă în vedere protejarea 
mediului înconjurător fără a distruge biodiversitatea. 

Uniunea Europeană încurajează statele în accesarea, pe lângă fondurile europene, și a altor instrumente de finanțare 
pentru a maximize impactul acestora și pentru a permite dezvoltarea unui număr mai mare de proiecte. 

Consolidarea parteneriatului dintre C.N.A.I.R. și autoritățile locale pentru implementarea unor proiecte de infrastructură 
de interes local și regional de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, autostrăzilor, 
drumurilor expres, drumurilor alternative ca soluții pentru descongestionarea de traffic rutier, inclusive modernizarea, 
reabilitarea acestora, precum și între C.F.R. - S.A. și autoritățile administrației publice locale, pentru modernizarea 
infrastructurii feroviare, în scopul introducerii trenurilor metropolitan și urbane; 

Utilizarea duală a infrastructurii de transport: construcția sau dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie să asigure 
permanent procesul de transport, atât pentru pasageri șimărfuri, câtși pentru mobilitateamilitarășitransportulechipamentelor 
aferenteacesteia; 

În domeniul fondurilor europene este prioritară închiderea P.O.I.M. 2014-2020, pregătirea viitorului exercițiu financiar 
P.O.T. 2021-2027 și lansarea Planului Național de Redresare și Reziliență. 

În contextul politiciieuropeneîndomeniultransporturilor, ceprevederealizareauneirețeleeuropene integrate 
orientatăspredezvoltareauneirețele centrale, cu termen de finalizare 2030 (TEN-T Core), și a uneirețeleglobalecevasusține 
rețeauacentrală, cu termen de finalizare 2050 (TEN-T Comprehensive), Româniavatrebuisă continue investițiileîninfrastructura 
de transport, orientate spredezvoltareacoridoarelormultimodaletransnaționale care traverseazăRomânia, șianume: Coridorul 
Rin-DunăreșiCoridorul Orient/Est-Mediteranean, corelate cu prioritățilenaționalespecifice. 

În ceea ce privește direcțiile generale de acțiune, acestea privesc finalizarea pregătirii strategice în ceea ce privește 
prioritizarea proiectelor pe fiecare mod de transport și corelarea acestora cu sursele de finanțare.  

Astfel, în perioada 2021-2024 ne raportăm la închiderea POIM 2014-2020, lansarea POT 2021-2027, lansarea PNRR, 
precum și corelarea acestor surse de finanțare cu creșterea investițiilor finanțate din bugetul de stat, conform angajamentelor 
Planului investițional, ce prevede alocarea în medie a 2% din PIB pentru infrastructura de transport înurmătorii 10 ani. 

Având în vedere faptul că în cadrul mecanismului de redresare și reziliență se estimează o alocare de ~30,5 miliarde de 
euro pentru România (13,8 miliarde de euro granturi și 16,7 miliarde de euro împrumuturi) și ținând cont de condiționalitățile 
impuse în vederea implementării proiectelor cuprinse în P.N.R.R., se află în pregătire un portofoliu de proiecte afferent acestui 
instrument financiar.  

Infrastructura rutieră este elementul central într-un sistem de transport rutier, iar în România dezvoltarea rețelei rutiere, 
fie că este vorba despre autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare sau drumuri naționale, aceasta trebuie să se sprijine pe 
câteva principii care se referă la asigurarea conectivității și a mobilității cetățenilor și a mărfurilor, cu costuri reduse, cu 
economie de timp șiîncondiții de siguranță.  

Aproape o treime din reţeauarutieră a României de 86.000 de kilometriestereprezentată de drumuripietruitesau de 
pământ. 

Guvernulpromite 3.000 km de autostrăzişidrumuriexpresînurmătorii 10 ani, adică o medie de 300 km pe an. România a 
construitînsă, înmedie, mai puţin de 60 km de autostrăzianualînultimii 10 ani. 

În 2020 au fost daţi în folosinţă aproximativ 26 km de autostradă.  
În 2019 s-au datînfolosinţă 43 km de autostradă, dupăceîn 2018 au fostinauguraţi 58 de kilometri, arată datele 

Institutului Naţional de Statistică. 
Realitatea din evoluţia reţelei de autostrăzi din ultimii 30 de ani şi starea drumurilor actuale contrastează puternic cu 

promisiunile guvernului. 
Datele INS arată, în ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, că peste o treime - adică 35,1% din lungimea 

drumurilor modernizate - şi 43,1% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită. 
Din totalul drumurilor naţionale, 35% (6.176 km) sunt drumuri europeneşiaproximativ 5% (889 km), autostrăzi. Din 

punctul de vedere al numărului de benzi de circulaţie, 11% (1.923 km) sunt drumuri cu 4 benzi, 1,6% (290 km) sunt drumuri 
cu 3 benzişi 0,2% (35 km) drumuri cu 6 benzi. 
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În total, România are peste 9.000 de kilometri de drumuri de pământ şi aproape 18.000 de kilometri de 
drumurinaţionale, judeţene şi comunale de drumuri pietruite. Drumurile modernizate (circa 38.000 de kilometri) înseamnă 
44% din totalul drumurilor publice din România. 

În acest moment sunt în execuţie aproximativ 290 km de autostradă, care ar urma să fie daţi înfolosinţă până în 2023-
2025. La finalul anului 2020 mai sunt aşteptaţi 16 km din centura Bacăului şi o parte din segmentul din A10 Sebeş - Turda, 
aproximativ 17 km. 

Ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiții publice de importanță strategic pentru România care 
asigură creșterea calității vieții, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene și creșterea mobilității populației și a 
mărfurilor, iar întârzierea implementării acestora are impact direct asupra pierderii de sume allocate României prin Programul 
operațional Infrastructură mare. 

Potrivit Raportului Forumului Economic din 2019, România se situa pe locul 119 din 141 de țări analizate în ceea ce 
privește calitatea infrastructurii rutiere, potrivit ProgramuluiOperațional de Transport 2021-2027.  

În ceea ce privește numărul de kilometri de autostradă, România se situează pe ultimul loc în Europa. Deficitul de 
infrastructură duce la o slabă interconectare a principalelor centre economice şi urbane şi cu altenoduri de transport intermodal, 
precum sunt porturileşiaeroporturile. 

Potrivit Programului Operațional de Transport 2021-2027, sunt necesare investiții solide atât la nivelul drumurilor 
naționale, cât și cele județene. Strategia programului presupune finalizarea tronsoanelor rutiere și continuarea investițiilor în 
dezvoltarea rețelei TEN-T centrale și globale pentru asigurarea accesibilității la piețele internaționale, cu scopul de a reabilita 
și moderniza drumurile naționale ce asigură o legătură cu zonele cu o accesibilitate redusă.   

Transportul rutier, atât cel de mărfuri, câtșicel de pasageri sunt sectoare grav afectate de pandemie ca urmare a 
restricțiilor de circulație impuse și a scăderii economice.  

Peste 3,5 milioane de companii de transport rutier, reprezentate de către IRU pe 5 continente diferite, se confruntă cu 
dificultăți financiare, perspectivele fiind destul de rezervate. 

Un studiu recent al IRU a evidențiat efectele catastrofice ale COVID-19 asupra industriei de transport rutier, dintre care 
celmai evident fiind un val de falimenteînindustrie. Indicatoriievaluați au fost fluctuația activelor fixe, lichiditățile estimare și 
veniturile nete. 

Pe o scară a riscurilor de la 1 la 10, toateregiunilelumii se află la un nivelridicat de 9 sau 10, ceeacesugerează un va 
liminent de falimente în transportul rutier, cu efecte negative importante în economia globală.  

Studiul a arătatcă la nivel global, pierderileînregistrate de transportulrutier de marfăîn 2020 se ridică la 679 
miliardedolari, iarpentrutransportul de pasageri la celpuțin 500 miliardedolari. 

Dacă nu se vorluamăsuriimediate, acestepierderivorcreșteșimaimult, IRU indicătrei zone cheieunde se 
impunmăsuriurgente: sprijinfinanciarpentruaasiguralichiditatea, flexibilitateînprimele de asigurărișireducerisaueliminări de 
taxeșiimpozite. 

Avantajeletransporturilorrutiere de marfuri sunt transportul direct de la furnizorpana la beneficiar, atat in Romania, cat 
si in intreaga Europa.  

*** 
 

România, țara cu cele mai proaste drumuri din Uniunea Europeană 
 
În timp ce drumurile europene au fost şi în 2019 cele mai sigure drumuri din lume, cu o medie de 51 de accidente 

mortale la un milion de locuitori, România este pe ultimul loc în UE la acest indicator, încondiţiile în care a avut cea mai mare 
rată a accidentelor mortale din UE (96 de accidentemortale la un milion de locuitori, aproape dublu faţă de media din UE). 

Un numărestimat de 22.800 de personae şi-au pierdutviaţa pe drumurile din UE în 2019, cu aproape 7.000 de persoane, 
sau 23%, maipuţindecâtîn 2010, şi cu 2% maipuţindecâtîn 2018. 

Cifrele publicate de Executivul comunitar arată că tendinţa general este una descrescătoare. Opt state membre au 
înregistratîn 2019 celmai mic număr de deceseprovocatevreodată de accidentelerutiere: Croaţia, Finlanda, Franţa, Germania, 
Grecia, Letonia, Luxemburg şiSuedia. 

Cele maisiguredrumuri din UE sunt în Suedia (22 de decese la un milion de locuitori) şiIrlanda (29 de decese la un 
milion de locuitori). În schimb, în România anul trecut s-au înregistrat 96 de decese la un milion de locuitori în accidente 
rutiere, cel mai ridicat procent din UE. Urmează Bulgaria şi Polonia cu 89 respectiv 77 de decese la un milion de locuitori. 
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România a înregistrat totuşi progrese în ultimii 10 ani, în condiţiile în care numărului de accidente rutiere mortale a 
scăzut de la 117 decese la un milion de locuitori în anul 2010 până la 96 de decese la un milion de locuitori, ceea ce înseamnă 
o reducere de 22%. 

Alte state membre au înregistrat progrese şi mai mari: Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda, celetrei state baltice (Letonia, 
Lituaniaşi Estonia) precum şiCroaţia au înregistrat reduceri peste medie (cuprinse între 30% şi 40%) ale deceselor 
înaccidenterutiere. 

Accidentele rutiere mortale şi vătămările cauzate de accidente rutiere le afectează nu doar pe victime, ci şi întreaga 
societate, costurile socio-economice estimate ridicându-se la 280 de miliarde de euro, sau aproximativ 2% din Produsul Intern 
Brut al UE. 

Raportul Comisiei Europene privind accidentele rutiere mortale din 2020 este un nou semnal de alarma pentru 
autoritațile din Romania.  

Datele facute publice de Comisia Europeană arata ca deși la nivelul Uniunii Europene a scazut numărul victimelor 
provocate de accidentele rutiere, în Romania situația este in continuaredramatică.  

Este tara cu cele maimultevictime, iar cauza principală este lipsa infrastructurii.  
Pe drumurile ciuruite de gropi, "carpite" din loc in loc, cu zone periculoase fara balustrade, un sistem de semnalizare 

slab, se produc permanent ambuteiaje, fiecare perioadă aglomerata este marcată de cozi kilometrice, iar incidentele sunt 
nelipsite zilnic.  

Comisarul european pentru transporturi și-a pus speranțele în investitiile in sectorul transporturilor din cadrul Planului 
National de Redresare și Reziliență. 

Pentru proprietarii de autoturisme din Romania facturile de la service-urile auto sunt o realitate permanentă. Aceste 
afaceri s-au inmultit ca ciupercile dupa ploaie si tot se sta la coada si se fac programari. Asta pentru ca defectiunile provocate 
de drumurile proaste sunt nelipsite.  

Romania trebuie sa investeasca masiv si urgent in solutiii pentru siguranta rutiera: infrastructura adecvata pentru fiecare 
tip de mobilitate, programe de educatie, reforma legislative pentru introducerea tuturor principiilor europene in domeniu.  

Este necesar ca investițiile in transporturi prevazute in Planul National de Redresaresi Reziliență sa aibă o component 
consistentă de siguranță rutieră. 

Drumurile joacă un rol semnificativîntransporturile din cadrul UE, având ponderea cea mai mare atât pentru traficul de 
călători, cât și pentru traficul de mărfuri. 

Un transport sustenabil și efficient este important pentrua asigura legătura între regiuni și țări, conectând astfel piețe și 
personae și contribuind la activitatea economică, la dezvoltare și la creștere. Drumurile joacă un rol semnificativ în acest sens, 
întrucât reprezintă soluția de transport cea mai utilizată în UE, atât pentru traficul de călători, cât și pentru traficul de mărfuri. 

Vă mulţumesc ! 
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Poporul roman trebuie să ştie 
Jefuirea României 

  
În 400 de ani, între 1415 și 1877, Imperiul Otoman a scos din Muntenia, Moldova și Transilvania, 341 tone de aur. 
În 240 de ani, între 1678 și 1918, Imperiul Habsburgic a scos din Oltenia, Banat, Transilvania și Bucovina, 877 tone de 

aur. În 166 de ani, Imperiul Rus a scos din Principatele Unite, 46 tone de aur. 
În total în 462 de ani, în perioada 1415 – 1877, au fost scoase din teritoriile românești 1263 tone aur. 
Începând cu 1877 și până în 1945 la cele 1263 tone aur se mai adaugă echivalentul a 12.564 tone aur, reprezentând 

daune de război, despăgubiri pentru latifundiile expropriate pentru reforma agrară și profiturile corporațiilor străine, care 
controlau peste 80% din capitalul românesc. Un total de 13.827 tone de aur. 

În Comunicatul Băncii Naționale a României din 04.05.2021 se aratăcărezervanațională de aureste de 103,6 tone, adică 
circa 3,5 miliarde euro. Banca Națională a României consider că gramul de aur valorează 35 euro,adică rezerva națională este 
de 35 milioane euro/ tona de aur. 
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În același raport se precizează că rezerva valutară este 38.304 milioane euro, iar rezerva internațională de aur și valută 
este 43.185 milioane euro.În aceste condiții cele 13.827 tone aur reprezintă suma de 484 miliarde euro cu care a fost jefuit 
poporul roman în perioada 1415 – 1945. 

Anuarul statistic arată că în 1989 capitalul fix al României era de 480 miliarde euro, deci între 1945-1989 poporul 
roman reușise să acumuleze un capital aproape egal cu avuția de care fusese deposedat de străini începând cu anul 1415.  

Tot conform acelorași surse, Produsul Intern Brut din Romania, din 1990 și până înprezent a fost de 3200 miliarde lei 
din care 1100 miliarde lei au fostîncasate de poporul român casalarii, pensii, ajutoare sociale, darși de Statul Român ca 
venituribugetare. De restul de 2100 miliarde lei au beneficiat, ca profit, cei care au devenitproprietari ai 
capitaluluiromânescdupă 1989. Din aceasta suma 200 miliarde lei reprezintă venituri mixte, realizate de cei 2 milioane de mici 
întreprinzători români. 

Restul de 1900 miliarde lei reprezintă profitul marilor corporații străine prezente în economia românească. 
Dacă la această sumă se mai adugă și 296 miliarde euro cafiind profit net și se scadcele 6 miliarde euro investite de 

corporațiilestrăine din Romania întreanii 1990-2016, rezultă1616 miliarde euro,valoareaavuțieiscoase din Romania, de 
cătrecorporații, în aceasta perioadă, adică 46000 tone aur. 

Deci ImperiulTransnațional a scos de 3,3 ori mai mult decât toate imperiile care au exploatatpoporulromânîn 530 de ani 
(1415 - prezent). Aceasta suma reprezintă costul a 9000 km autostradă. 

Factoriiresponsabili de această țară și răspunzători în fața poporului român-  președinte, premier, miniștri – pot afirma 
când și cum va fi stopat acestfenomen de spoliere a României? 
 

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
 

Credința 
 

Credința este un dar ceresc care vine de la Dumnezeu. 
Ea este o descoperire de la Părintele vieții, cerându-ne să ascultăm de Dumnezeu. 
Prin păcat, omul a nesocotit această perspectivă cerească de viață a credinței. 
Din nou, ea ne-a fost revelată prin Iisus Hristos, care ne-a spus: ”Eu pentru aceasta am venit în lume ca să spun adevărul 

credinței”(Ioan 18:37).  
”Nimenea nu cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nimenea nu-L cunoaște decât numai Fiul și cel care va voi și cel 

căruia va voi să-I descopere”(Matei 2:27). 
”Că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”(Ioan 5:16). 
Apostolul Pavel mărturisește:”Împreună cu El ne-a sculat și ne-a făcut să ședem în cele cerești într-u Iisus Hristos. Căci 

în har suntem mântuiți prin credință; și aceasta nu e de la noi, ci e darullui Dumnezeu”(Efeseni 2:6-8). 
Prin credința aceasta coborâtă din ceruri de la Dumnezeu, noi am dobândit legătura religiei cu Părintele vieții din ceruri, 

precum spune Sfântul Apostol Iacov.”Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Părintele 
luminii”(Iacov 1:17). Înțelepciunea Rațiunii Divine a revelatrațiunii oamenilor”Toată Scriptura care este insuflată de 
Dumnezeuși de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea întru dreptate. Astfel omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun”(II Timotei 3:16-17) . 

”Și am ajuns ca prin credință să nu privim la celece se văd, ci la celece nu se văd, fiindcăcelece se văd sunt trecătoare, 
iar cele ce nu se văd sunt veșnice”(II Corinteni 4:18). 

Astfel noi am ajuns să înțelegem că lumea a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, ”astfel cele ce se văd nu au fost 
făcute din nimic din cele ce se văd”(Evrei 11:13). Și așa” totul întru toate ”este Dumnezeu, întru început, în present și în viitor. 

Noi oamenii, prin harul credinței, ajungem să ne împărtășim de cele sfinte și dumnezeiești puteri, credința revărsând în 
noi tăria de mari înfăptuiri miraculoase.  

Însuși Iisus Hristos a spus:”de veți avea crediță puteți muta și munții din loc. Căci toate sunt cu putință celui ce 
crede”(Marcu 9:25). Cei ce cred ajung să fie ”fii ai luminii”(Efeseni 5:8). 

Credința adduce în viața noastră  o mare transformare divină. Pentru noi știut este că”fără de credință este cu neputință a 
place lui Dumneze”(Evrei 2:6). Sfântul Apostol Pavel o mărturisește”Viața mea în trup o trăiesc în credința în Fiullui 
Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine”(Filipeni 1:21). 
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Viața noastră este în Dumnezeu, care este pentru noi calea vieții în care ajungem ca să înfăptuim cele ce credem. Toate 
cele ce le facem le înfăptuim în prezența lui Dumnezeu. Însuși Domnul a spus:”Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la 
sfârșitul veacului”(Matei 28:20). El este în noi și cu noi, ca să înfăptuim cele ale credinței. 

În Sfintele Biserici pe care El le-a întemeiat Iisus Hristos ne primește în Taina Sfântului Botez, înnumele Sfinteii 
Treimi, care ne dă har și putere de a nepăstra acestă credință. Și în Sfintele Sale locașuri ne dă împărtășirea cu Sfântul Său 
Trup și Sfântul Său Sânge . 

Prin Sfintele Scripturi pe care le auzim în Sfintele Biserici noi primim Euharisia împărtășirii cu înțelepciunea lui 
Dumnezeu. De aceea, pentru cine intră în locașul lui Dumnezeu, ne cere să ”lepădăm toată grija cea lumească la pragurile 
Bisericii...” și să avem acest crez în mărturisire: ”în lumina Ta Doamne, noi vedem lumina”(Psalm 35:9). 

Fericitul Augustin a avut acest crez în viață ”Credout intelligam”- cred ca să înțeleg. Iarcei din Evul mediu 
spuneau:”intelligout credam”-înțeleg ca să cred. 

Creștinii zilelor noastre, la sfârșitul SfinteiLiturghii, strigă cu bucurie: ”Am văzut lumina ceaadevărată, am primit Duhul 
cel Ceresc; am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei SfinteiTreimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi” . 

Această credință cerească a fost binecuvântată de Iisus Hristos:”Credința ta ne-a mântuit!” 
Pr. Dr. VasileVasilache 
Arhimandrit Mitrofor         Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

Declarație politică 
Domnule președinte,   
Doamnelor și domnilor deputați, 
Este momentul să cinstim, în Parlamentul României, memoria unui mare luptător pentru dreptate, a unui mare prieten al 

românilor din aniigrei ai Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, intelectualul sas Ştefan Ludwig Roth, martir al 
idealurilor de libertate ale românilor, saşilor şi maghiarilor cinstiţi care au suferit atâtea secole de tiranie din partea 
constituţiilor medievale de până la acel moment sublim pe care-l trăia Europa, cel al “primăverii popoarelor”. Ştefan Ludwig 
Roth s-a născutînanul 1796 la Mediaş şi i-au fost sfârşite zilele pe Cetăţuia Clujulului la 11 mai 1849, prinîmpuşcare, fiindu-I 
înscenată vinovăţia de “trădare” de de către tribunalul de sânge al reacţiunii nobiliare din Cluj, la ordinullui Kossuth, cel 
vinovat de războiul civil şi de atrocităţile contra românilor din Transilvania. 

Pentru noi, românii, Ştefan Ludwig Roth reprezintă una dintre cele mai luminoase personalităţi ale Revoluţiei paşoptiste 
din Transilvania, al cărui spirit deschis şi vizionar s-a afirmat încă din 1842, când Dieta Transilvaniei, format în majoritate din 
aristocraţia maghiară, voia să impună limba maghiară în locul limbii latine ca limbă oficială înTransilvania. S-a ridicat atunci 
această mare conştiinţă a epocii, care a fost Ştefan Ludwig Roth, şi în celebra sa broșură „Războiul limbilor înTransilvania” 
(Der Sprachenkampf in Siebenbürgen), i-a replicat astfel Dietei: „Nu vădnevoia de a se impune o limbăoficială a țării. Nu este 
nici limba germană, nici cea maghiară, ci limba română” pe care „o înveți singur, pe stradă, în contact singur cu oamenii.  

Și chiar dacă nu ai dori să înveți limba aceasta, o înmiită trebuință impune cunoștința (cunoașterea) ei”. Îl găsim apoi pe 
Ştefan Ludwig Roth alături de români la Marea Adunare popular românească din 3/15 mai 1848 la Blaj, scriind cu simpatie 
despre doleanţele românilor într-o publicaţie săsească de epocă.  

A fost prieten cu protopopul roman Ştefan Moldovan al Mediaşului, a corespondat cu marele gazetar George Bariţiu, a 
luptat pentru frăție, egalitate îndrepturi, desființarea iobăgiei fără răscumpărare plătită de țărani, fără jafuri și spânzurători de 
care era plină atunci Transilvania. 

În ianuarie 1849 Roth se întoarce la Moșna după moartea soției (Ch.? Roth), având promisiune de amnistie de la 
generalul revoluționar Józef Bem. Însă Lajos Kossuth împreună cu comisarulsău Ladislau Csányi, neținând cont de aceasta, îl 
arestează în 21 aprilie1849, Roth fiind condamnat la moarte prin împușcare de către „tribunalul de sânge” al nobililor de la 
Cluj pentru „înaltă trădare” (Roth având cinci copii minori). Sentința a fost executată la trei ore după pronunțare. 

Pentru istoria Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, numele luiŞtefan Ludwig Roth rămâne de-a pururi un simbol 
al curajului în afirmarea dreptăţii şi libertăţii umane contra întunecatelor legiuirifeudale, contra şovinismului şi intoleranţei 
etnice.  

Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
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Participarea AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova este o reinterpretare modernă  
și pragmatică a celebrului Pod de Flori de peste Prut 

 
Anunțul AUR privind participarea la alegerile parlamentare de la Chișinău vine exact la 31 de ani de la Podul de Flori 

de peste Prut. 
În 6 mai 1990, când România abia ieșise din totalitarism, iar Basarabia se numea Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească, românilor li s-a permis să treacă de pe un mal pe celălalt al Prutului fără viză, între orele 13.00 și 19.00. De-a 
lungul frontierei de 700 km, 8 puncte de trecere au îndepărtat barierele dintre români. Oamenii au intrat chiar și în apele 
Prutului, unde s-au unit în hore, iar din amonte au fost aruncate în apă ofrande de flori.  

În calitate de basarabean care a avut privilegiul să redobândescă cetățenia română, am trăit mereu cu inima împărțită în 
două, jumătate pe malul Estic și jumătate pe malul Vestic al Prutului. M-am înscris fără ezitare în AUR, partidul care și-a 
asumat o agendă unionistă, de vindecare a unor răni istorice pentru care nu se găsiseră încă tratamente, soluții politice. 

De aceea, consider că participarea AUR la alegerile parlamentare din 11 iulie în Republica Moldova, cu același nume și 
sub aceeași siglă din România, este o reinterpretare modernă și pragmatică a celebrului Pod de Flori de peste Prut. Politicienii 
trebuie să transfome entuziasmul și dorințele poporului în acțiune, și asta ne-am propus să facem la București și la Chișinău.  

Am convingerea că apelul pe care noi l-am făcut către organizațiile, personalitățile și românii din Basarabia, de a se 
alătura AUR pentru a crea o forță românească și o singură listă națională care să intre în Parlamentul de la Chișinău, va fi 
încununat de succes. În același timp, vreau să vă asigur că reușita proiectului AUR din Republica Moldova va aduce beneficii 
istorice României tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei. 

Așa să ne ajute Dumnezeu!      Deputat 
Ilian Scripnic 

*** 
Transportul local vasluian între bătaie de joc pe bani publici  

și bătaie de joc la adresa locuitorilor și a angajaților TRANSURB 
 

În declarația politică de astăzi vreau să vă supun atenției o problemă deosebit de gravă ce afectează bunul mers al SC 
TRANSURB SA Vaslui, firma care gestionează transportul local și cel peri urban din județul nostru. 

În loc ca bătrânii, elevii, muncitorii și persoanele cu dizabilități din județul nostru să se bucure de confortul unui 
transport în comun la nivel european, pentru întreținerea căruia plătesc nu numai prețul călătoriei, ci și taxe și impozite, ei au 
devenit victimele colaterale ale luptei politice pentru sinecurile de partid. Căci, sper că nimeni nu-și închipuie că la conducerea 
TRANSURB concursul pentru ocuparea funcției de director, spre exemplu, a fost unul transparent, cu indici clari de 
performanță și ținte de atins. Nu, stimați colegi, ca peste tot în țară, și acest loc de director a fost ocupat în urma unor negocieri 
politice pe plan local ce au ținut cont de toate interesele personale și de partid dar, evident, mai puțin de cele ale vasluienilor. 

Și, o să vă dau câteva exemple din sesizările primite despre cum direcțiunea numită politic de PSD își bate joc constant 
de angajați, de șoferi, adică fix de oamenii care ne au în grijă ori de câte ori ne urcăm în autobuz: contractele de muncă ale 
liderului de sindicat și ale altor angajați sunt reziliate periodic, fără niciun temei legal. Degeaba sunt câștigate în instanță 
procesele de către angajați, imediat cum sunt aduse în fața direcțiunii noi dovezi de incompetență managerială se reia întreaga 
tevatură.  

Clauzele contractului colectiv de muncă nu sunt respectate, nici timpul legal de odihnă zilnică ori repausul săptămânal 
al conducătorilor auto prevăzute de normele legale, salariile sunt plătite preferențial, și la un număr de 82 de angajați, 20 sunt 
personal TESA dintre care 2 sunt juriști, care au rolul de a căuta metode prin care să poată fi eliminați angajații incomozi, 
sigurele procese reprezentate de aceștia fiind între întreprindere și angajați, la fel se întâmplându-se și în cazul comisiei de 
disciplină, care este folosită pentru a intimida angajații ce-și cer drepturile. 

În plus, documente importante, care ar trebui aduse la cunoștința salariaților, cum ar fi Rapoartele de audit, sunt ținute la 
secret, din dispoziția aceleiași direcțiuni. 

Față de toate aceste abuzuri, eu, ca reprezentant al tuturor vasluienilor, nu doar al celor care m-au trimis în Parlament, 
cer în mod public Consiliului Local Vaslui, cât și celorlalte instituții ale statului să intervină urgent pentru a nu lăsa municipiul 
nostru fără transport public și pentru a opri presiunile și intimidările asupra angajaților TRANSURB, pentru că viețile 
oamenilor sunt mai importante decât interesele politice!      Deputat 

Raisa Enachi 
*** 
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Declarație politică 
 
Declaraţia mea politică de astăzi are ca titlu: „Ziua Europei şi Ziua Independenţei Naţionale” 
Stimaţi colegi,  
Astăzi, vreausăîmiîncepdeclaraţiapolitică cu un citat de Jean Monnet „PărinteleEuropei”: „Noi nu coalizămstatele, ci 

unimoamenii“. 
Pe lângă Ziua Europei, sărbătorităşi de Româniaîncepând din 2007, înurmaaderării la UniuneaEuropeană, 9 

maiesteziuaunei triple sărbătoripentrunaţiunearomână. Este data la care, în 1877, a fost proclamată independenţa de stat a 
României, în 1945 s-a consemnatvictoria coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, iar din 2007 
aniversămşi Ziua Europei. 

9 mai a fost aleasă ca zi a Europei de Consiliul European de la Milano, în 1985, întrucât s-a consideratcăpunctul de 
pornire al construcţiei Europei unite a fost declaraţia prin care, la 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, 
a propus Germaniei, darşialtor state europene, săpună "bazele concrete ale uneifederaţii europene indispensabile pentru 
menţinerea păcii". 

România trebuiesăfructifice pe deplin şansa de a face parte din UniuneaEuropeană, partener egal la construcţiaunei 
Europe a valorilorîmpărtăşite. Acestevaloriprindconturprindezvoltareaeconomicăşisocială care ţinecont, înacelaşitimp, de 
dimensiunile de mediuşiregională, garanţii ale unuinivel de viaţă decent pentrutoţicetăţenii. Avantajelepentrustatelemembre 
din UniuneaEuropeană sunt tangibile: comerţul cu statele candidate duce la crearea de locuri de muncă, stabilitatepolitică, 
cadrul politic stabil conduce nu numai la buna vecinătate, darşi la o economieputernică. 

Poporul român are mai mult decât oricând nevoie să rămână unit. 
Încredereareciprocătrebuiesăconstituietemeliauneiviziunicoerente, în care fiecare dintre noi săaibă un rol bine determinat. 

De aceea, dragi colegi, spun astăzicătrebuiesămulţumimtuturorromânilor, indiferent de palierul pe care se aflăînviaţa 
cotidiană, şisă milităm pentru un spirit al diplomaţiei, al unităţiişi al priviriispreviitor cu încredere. 

La mulţi ani, România! 
La mulţi ani, UniuneaEuropeană! 
Vă mulţumesc!        Deputat  

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

 

Guvernul și coaliția de guvernare încalcă grav Constituția 
Stimate domnulepreşedinte,  
Stimaţi colegi,  
Am atras atenția de mult deja despre derapajele ce pot apărea în cazul în care vaccinarea va fi obligatorie.  
Astăzi guvernul nu ne spune că acest act medical este obligatoriu, însă șantajul la care este supus poporul român denotă 

clar că obligativitatea vaccinării există. Normalitatea pe care am avut-o și o vrem cu toții nu constă în discriminare pe nici un 
criteriu, nici măcar medical.Anul trecut ne spuneați că avem libertate cu toții, însă când drepturile unora lezează drepturile 
altora, apare o situație ce trebuie aplanată, rezolvată. 

Domnul Câțu ne transmite că de la 1 iunie vom avea parte de relaxare. Însă, din nou, un lucru către care trebuie să ne 
îndreptăm în mod normal azi e condiționat.  Bucuria unui spectacol, petrecerea unui sejur într-un hotel sau pensiune, servirea 
unor preparate ce ne pot încânta papilele gustative sunt activități permise doar unei categorii de cetățeni, ceilalți fiind 
discriminați. 

Domnule prim-ministru, domnilor ce faceți parte din această coaliție de guvernare, în contextul anunțurilor 
dumneavoastră cu privire la așa-zisa "mare relaxare", vă adresez câteva întrebări, la care aștept un răspuns, în ce mediu doriți 
dumneavoastră:  

 Constituția României, în articolul 16, aliniatul (1), prevede că "cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără privilegii şi fără discriminări". Vă rog să-mi expuneți calitatea guvernului condus de dumneavoastră și susținut de 
dumneavoastră care permite încălcarea gravă a Constituției. Sunteți mai presus de legea fundamentală a țării? 

 În conformitate cu afirmația în care ni s-a spus că avem drepturi atât timp cât nu încalcă drepturile celorlalți, iar un 
cetățean vaccinat este purtător de virus și poate fi un pericol pentru o persoană nevaccinată, vă rog să-mi explicați cum îl veți 
proteja pe cetățeanul sănătos. Îl veți vaccina și îi veți inocula virusul? 
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 Dacă accesul celor care nu s-au vaccinat va fi interzis în locații publice vă intreb cum își vor achita aceștia taxele și 
impozitele dacă nu au posibilitatea să o facă electronic? Le veți impune un test și îl veți și suporta din bugetul de stat? 

 Ați spus că va fi implementat un sistem electronic de verificare a calității de vaccinat/nevaccinat. În 30 de ani nu s-a 
finalizat nici o centralizare digitală a multor probleme care ar scăpa românii de birocrație, să le ofere adevărată relaxare. Care e 
ajutorul real al acestui sistem pe care doriți să-l implementați? Un control ulterior al fiecărui cetățean îl ajută pe acesta să 
trăiască fericit? Unde sunt libertatea și egalitatea, aceste principii consfințite de Constituție? Vă întreb acest lucru și din poziția 
de vicepreședinte al comisiei de Egalitate de Șanse pentru femei și bărbați. 

Vămulțumesc! 
Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

 
 

 Întrebări 
 
 

Adresată doamnei  Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Sumele alocate de Spitalul Județean de Urgență Oradea pentru publicitate 
 

Stimată doamnă ministru, 
Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce contracte de publicitate a încheiat Spitalul Județean de Urgență Oradeaîn ultimii 5 ani și în ce au constat 
serviciile de publicitate contractate? 

2. Care a fost sursa de finanțare pentru aceste contracte? 
3. Care a fost suma alocată pentru aceste contracte? 
4. Ce procedură a fost utilizată pentru atribuirea acestor contracte? 
5. Care au fost obiectivele SMART ale acestor achiziții? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc,                 Deputat 

Anamaria Gavrilă 
*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Sumele alocate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru publicitate 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

6. Ce contracte de publicitate a încheiat Spitalul Județean de Urgență Bistrița în ultimii 5 ani și în ce au constat serviciile 
de publicitate contractate? 

7. Care a fost sursa de finanțare pentru aceste contracte? 
8. Care a fost suma alocată pentru aceste contracte? 
9. Ce procedură a fost utilizată pentru atribuirea acestor contracte? 
10. Care au fost obiectivele SMART ale acestor achiziții? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc,         Deputat 

Anamaria Gavrilă 
*** 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Sumele alocate de Spitalul Județean de Urgență Deva pentru publicitate 
 

Stimată doamnă ministru, 
Vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

11. Ce contracte de publicitate a încheiat Spitalul Județean de Urgență Deva în ultimii 5 ani și în ce au constat serviciile de 
publicitate contractate? 

12. Care a fost sursa de finanțare pentru aceste contracte? 
13. Care a fost suma alocată pentru aceste contracte? 
14. Ce procedură a fost utilizată pentru atribuirea acestor contracte? 
15. Care au fost obiectivele SMART ale acestor achiziții? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc,        Deputat 

Anamaria Gavrilă 
*** 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 
Stadiul lucrărilor de la Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa, județul Mureș 
 
Stimate domnule ministru, 
Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Răstoliţa este un proiect în derulare la Hidroelectrica de mai mulți ani, mai precis 

dinainte de 1989, lucrările fiind într-un stadiu foarte avansat de execuție.  Este  un obiectiv cu o putere instalată de 35,2 MW și 
o energie medie anuala  de 46,3 GWh/an. Pentru punerea în funcțiune a primei etape, investiția este de 95 milioane lei. Pentru 
a pune în funcțiune o asemenea investiție foarte importantă a Hidroelectrica, de interes maxim pentru Sistemul Energetic 
Național, este necesară obținerea unor avize de la diverse instituții ale statului, dar și de emiterea unor hotărâri de guvern. 

Pentru a face față exigențelor Green Deal, România trebuie să se pregătească. Permanent, specialiștii Hidroelectrica s-au 
lovit de birocrație pentru intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului pentru terenurile expropriate. Proiectul se 
încadrează în planurile actuale ale Uniunii Europene de a se concentra pe energia verde.Astfel că  lucrările la centrală au fost 
finalizate, însă nu se poate pune în funcțiune pentru că mai trebuie avize pentru scoaterea din fondul forestier a suprafețelor 
necesare realizării acumulării!  

Obiectivul de investiţii “Amenajarea HidroenergeticăRăstoliţa” este situat în nord-estul judeţuluiMureş, asigurând 
folosinţa complexă a debitelor afluenţilor de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Ilva-Răstoliţa-Bistra, pe teritoriul comunelor 
Răstolița, Lunca Bradului și Vătava. Prin Hotărârea Guvernului nr.900/2017, s-a aprobat amplasamentul şideclanşarea 
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes naţional, atunci plătindu-se din bugetul de stat 187.387 lei despăgubiri proprietarilor de terenuri din zonă.După 
efectuarea transferului dreptului de proprietate,  Hidroelectrica– în calitatea de reprezentant al expropriatorului– a întocmit 
documentația topo-cadastrală. Ulterior, s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea statului român, cu drept de administrare 
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a coridorului de expropriere, pentru suprafața de 210,4315 ha, în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 și a Deciziei de expropriere nr. 130/ 30.01.2018 emisă de Societatea P.E.E.H. 
Hidroelectrica S.A. Timp de aproape 30 de ani, Hidroelectrica a investit peste 200 de milioane de euro la Răstoliţaşi a construit 
90% din întregul proiect. În ultimul deceniu, însăinvestiţiile au scăzut şi lucrările s-au oprit. Barajul părea dat uitării până când 
Adunarea Generală a Acţionarilor Hidroelectrica a decis finalizarea barajului. 

În concluzie, vă solicit să răspundeți care este stadiul actual al lucrărilor Amenajării Hidroenergetice (AHE) Răstoliţa, 
județul Mureș. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,              Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministru al Muncii și Protecției Sociale,  
 

Câte accidente de muncă ale lucrătorilor români detașați  
în afara țării nu sunt decontate de Statul Român? 

Doamnă ministru, 
Prin accident de muncă, potrivitlegislaţieiînvigoare, se înţelegevătămareaviolentăaorganismului, (…), care au loc 

întimpulprocesului de muncăsauînîndeplinireaîndatoririlor de serviciuşi care provoacă incapacitate temporară de muncă de 
celpuţin 3 zilecalendaristice, invaliditateorideces. De asemenea, conform prevederilorlegale, evenimentulreprezintăaccidentul 
care a antrenatdecesulsauvătămări ale organismului, produsîntimpulprocesului de muncăoriînîndeplinireaîndatoririlor de 
serviciu, situaţia de persoanădatădisparutăsauaccidentul de traseuori de circulaţie, încondiţiileîn care au fost implicate 
persoaneangajate, incidentulpericulos, precum şicazulsusceptibil de boalaprofesionalăsaulegată de profesiune. 

Încazulaccidentelor de circulaţieproduse pe drumurilepublice, soldate cu decesulvictimelor, în care printrevictime sunt 
şipersoane aflateîn îndeplinirea unorîndatoriri de serviciu, serviciilepoliţieirutierevorcomunicaevenimentul la 
inspectoratulteritorial de muncă din judeţul pe razacăruia s-a produs. La art.30 lit.l) din legea 319 din 2006 se 
reglementeazăaccidentulsuferit de lucrători ai angajatorilorromânisau de persoanefiziceromâne, 
delegațipentruîndeplinireaîndatoririlor de serviciuîn afara granițelorțării, pe durata șitraseul prevăzute îndocumentul de 
deplasare. Accidentulsuferit de oricepersoană,încondițiile de mai sus va fi comunicatinspectoratuluiteritorial de muncăpe 
razacăruia s-a produs, de cătreoricepersoană care are cunoştinţădespreproducereaevenimentului. 

Față de aceastăsituațievăadresezurmătoareleîntrebări:  
(1) Câte accidente de muncă au avut loc în România în ultimii 5 ani și câte sunt ale lucrătorilor detașați de 

angajatori români în străinătate? 
(2) În câte situații șiîn ce procent nu sunt acordate drepturile prevăzute de lege pentru accidente de muncă 

pentrudosare incomplete înțară și câte pentru accidentele de muncăce au avut loc înstrăinătate? 
Solicit răspuns în scris și oral. 

Deputat 
Acatrinei Dorel Gheorghe 

*** 
Adresată domnului AlexandruNazare, ministrul Finanțelor Publice 

 
Care este cuantumul prejudiciului suferit de Statul Român ce rezultă din controalele Curții de Conturi la Primăria 

Scheia, jud. Suceava și dacă a fost recuperat de la persoanele vinovate? 
 

Domnule ministru, 
Curtea de Conturi a făcut un audit financiarasupraconturiloranuale de execuțiebugetară ale 

UnitățiiAdministrativTeritoriale a ComuneiȘcheia, înperioada 28 septembrie – 30 octombrie 2020. Raportulfăcut public a scos 
la iveală abaterifinanciar – contabileînvaloare de 2.913.000 de lei. Una dintre principalele constatări ale Curții de Conturi se 
referă la exactitateașirealitateadatelorreflectateînsituațiilefinanciare. Mai exact, „la UAT Șcheia s-a constatat înregistrarea 
eronată în evidența contabilă a unor operațiuni șireflectarea lor însituațiilefinanciare. 

Măsuriledispuse de camera de conturi: 
- Respectareaprincipiilorexecuțieibugetare, prinefectuareavirărilor de creditebugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificațieibugetare cu aprobareaautorităților deliberative, înainte de angajareacheltuielilorșiîncepând cu trimestrul al III-lea al 
anuluibugetar; 

- Extindereaverificărilor la toate înregistrările contabile efectuate înanul 2019, identificarea șicorectareaerorilor din 
evidența contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2019, conform prevederilorlegaleprivindcontabilitateainstituțiilorpublice; 

- Reflectarea încontabilitateaoperațiuniloreconomico-financiareefectuate de UAT Șcheia, pentruconturile de 
bunurimateriale, active corporale, creanțebugetareînfuncție de conținutul economic al acestorași cu 
respectareareglementărilorcontabileaplicabile; 

- Respectareaprevederilor legaleprivind exercitarea activității de control financiar preventivpropriu la nivelulentității. 
Aplicareavizei de control financiar propriu de cătrepersoanaîmputernicită pe toateangajamentelelegale, precum și pe 
celelalteproiecte de operațiuni care sunt supusevizei de control financiarpreventivpropriu; 
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- Identificareatuturor contribuabililor persoane fizicepentru care nu s-a stability corectimpozitul/taxa pe clădiri datorată 
bugetului local înperioada de prescripție; 

- Stabilirea, înregistrarea în evidențacontabilă analitică șisintetică, urmărirea și încasarea veniturilor din impoziteșitaxe 
pe clădiri, cuvenitebugetului local al UAT Șcheiapentruperioada 2017 - 2019, inclusiv a accesoriiloraferente, datorate de 
contribuabilipersoanefizice; 

- Efectuarea punctajelor între compartimentul agricolșicompartimentulimpoziteșitaxe locale învederea  reglării tuturor 
neconcordanțelor existente întredeclarațiile contribuabililorreferitoare la terenuriledeținute; 

- Identificarea tuturor contribuabililor persoanefizice pentru care nu s-a stability correct impozitul/taxa pe terendatorată 
bugetului local înperioada de prescripție; 

- Stabilirea, înregistrarea înevidența contabilă analiticăși sintetică, urmărireași încasarea veniturilor din impoziteșitaxe 
pe teren, cuvenite bugetului local al UAT Șcheiapentruperioada 2017 - 2019, inclusiv a accesoriiloraferente, datorate de 
contribuabilipersoanefizice; 

- Identificarea tuturor contribuabililor persoane fizice șijuridicepentru care nu s-a stabilitcorectimpozitul pe mijloacele 
de transport datorat bugetului local înperioada de prescripție; 

- Stabilirea, înregistrareaînevidențacontabilăanaliticășisintetică, urmărireașiîncasareaveniturilor din impozite pe 
mijloacele de transport, cuvenitebugetului local al UAT Șcheiapentruperioada 2017 - 2019, inclusiv a accesoriiloraferente, 
datorate de contribuabilipersoanefiziceșijuridice; 

- Identificareatuturorpersoanelor a căroractivitateesteînregistratăîngrupele CAEN 561, 563 și 932, 
potrivitClasificațieiactivităților din economianațională; 

- Stabilirea, înregistrarea în evidența fiscal și contabilă șiîncasarea taxelorcorespunzătoare acestoractivități, 
inclusivaaccesoriiloraferente, încadrultermenului de prescripție; 

- Luarea măsurilor legale pentruorganizarea șiefectuarea operațiunii de inventariere a patrimoniului, înregistrarea 
rezultatelor inventarierii, conform prevederilorlegale; 

- Dispunerea măsurilorlegaleînvedereaclarificăriisituațieiterenuriloraflate pe raza UATC Șcheia din punct de vedere al 
dreptului de proprietate. Inventariereacorespunzătoare a terenuriloraparținânddomeniului public șiprivat al UATC Șcheia, pe 
bazadocumentelor care săatestedreptul de proprietate al acestorașiaaltordocumente, potrivitlegii; 

- Angajarea cheltuielilor bugetare cu respectarea destinației creditelor prevăzute înbugetul de venituri șicheltuieli 
aprobat și a prevederilorlegaleprivindprincipiileșiregulileexecuțieibugetare; 

- Respectareaprevederilorlegaleprivindachizițiilepublice la UAT Șcheia; 
- Verificareaîntotalitate a operațiuniloreconomico-financiare privind cheltuielile cu bunurileșiserviciileacceptate la plată, 

plătite efectivsau nu, stabilirea valoriiîntinderiiprejudiciilor, recuperareaacestorași a foloaselornerealizate, întoatecazurileîn 
care s-au efectuatși decontatnelegalcheltuielipentrubunurișiservicii, inclusiv a celorconstatate ca urmareaefectuăriiacțiunii de 
audit financiar, cu privire la platacătre SC EON GAZ SA a accizelor aferente produselor 
energeticegazmetanutilizatedreptcombustibil, pentruîncălzireaspațiilor de învățământîncondițiileîn care unitatea de învățământ 
beneficia de scutiredirectă de la plată; 

- Verificareaîntotalitate a operațiuniloreconomico-financiare privind cheltuielile de capital acceptate la plată, 
plătiteefectivsau nu, stabilireavaloriiîntinderiiprejudiciilor, recuperarea acestora și a foloaselornerealizate, întoatecazurileîn 
care s-au efectuatșidecontatnelegalcheltuieli de capital, inclusiv a celorconstatate ca urmareaefectuăriiacțiunii de audit 
financiar, cu privire la: 

• plăți nelegalepentrulucrări de investiții ca urmare a actualizării eronate a valoriimanoperei înscopulacoperirii 
creșteriisalariului minim îndomeniul construcțiilorînanul 2019, încadrul obiectivelor de investiții: „Lot I: Amenajaretrotuare, 
parcărișilucrări de scurgere a apelorpluviale, covorasfaltic pe DC 74 înlungime de 1332 m, drum pozițiainventar nr. 61, 
înlungime de 345,75 șimodernizare drum lateral pe o lungime de 132 m încomunaȘcheia, județul Suceava”, „Lot II: 
Amenajaretrotuareșilucrări de scurgereaapelorpluvialeînsateleȘcheiașiMihoveni, comunaȘcheia, județul Suceava” și 
„Înființaresistem de canalizareșiextinderealimentare cu apăînsatulMihoveni, comunaȘcheia, județul Suceava”; 

• plăți nelegale efectuate ca urmare a nerespectăriiprevederilorlegale privind justificareaavansurilor acordate în 
cadrulcontractelor de lucrăriîncheiate de UAT Șcheiaîncalitate de achizitor la obiectivele de investiții finanțate din bugetul 
local: „Lot I: Amenajaretrotuare, parcărișilucrări de scurgere a apelorpluviale, covorasfaltic pe DC 74 înlungime de 1332 m, 
drum pozițiainventar nr. 61, înlungime de 345,75 șimodernizare drum lateral pe o lungime de 132 m încomunaȘcheia, județul 
Suceava” și „Lot II: Amenajaretrotuareșilucrări de scurgere a apelorpluvialeînsateleȘcheiașiMihoveni, comunaȘcheia, județul 
Suceava”; 
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• plăți nelegaleefectuate de UAT Șcheia de natura cheltuielilor de capital 
aferenteunorlucrărineexecutateîncadrulobiectivului de investiții finanțat din bugetul local „Lot I: Amenajaretrotuare, 
parcărișilucrări de scurgere a apelorpluviale, covorasfaltic pe DC 74 înlungime de 1332 m, drum pozițiainventar nr. 61, 
înlungime de 345,75 și modernizare drum lateral pe o lungime de 132 m încomunaȘcheia, județul Suceava”. 

- Înregistrarea în evidențacontabilăsinteticășianaliticăaoperațiunilorcedecurg din calculul, recuperareaprejudiciuluiși a 
foloaselo rnerealizate. 

Față de această situație solicit răspunsul la următoarea întrebare: 
Având în vedere că în ultimii 10 ani Curtea de Conturi a descoperit numeroase nereguli la Primăria Scheia, judetul 

Suceava vă rugăm să precizați care sunt sumele reprezentînd prejudiciul evidențiat la aceast UAT și care este gradul de 
recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate? 

Solicit răspunsînscrisși oral. 
Cu mulțumiri,        Deputat 

Acatrinei Dorel Gheorghe 
*** 

 
Adresată Curții de Conturi a României 
 

Verificarea abaterilor, a neregulilor în gestionarea patrimoniului sau a nerespectării principiilor de eficiență, 
economicitate și eficacitate în cadrul primăriei comunei Șcheia, județul Suceava 

 
Stimate domnule presedinte Mihai Busuioc, 
Curtea de Conturi a României are o misiuneextrem de importantă care constăînexercitareafuncţiei de control asupra 

modului de formare, de administrareşi de întrebuinţare a resurselorfinanciare ale statuluişi ale sectorului public, punând la 
dispoziţiaParlamentului, autorităţilorşiinstituţiilorpubliceşicontribuabililorrapoarteprivindutilizareaşiadministrareaperformantă 
a acestoraîncondiţii de economicitate, eficienţăşieficacitate. 

Oferind servicii de calitate în domeniul controlului şi auditului public extern, învedereaobţineriişifurnizării de informaţii 
realeşiobiective privind legalitatea, eficienţa şi transparenţa utilizării fondurilor publiceşi a celor reprezentând finanţări 
externe, se urmăreștepromovarea responsabilităţii, a corectitudiniişi a celor maibunepracticiînoperaţiunileefectuateînlegătură 
cu fondurilepublice.  

 UAT Șcheiabeneficiază de un imenspotențial economic, social și cultural, clasându-se pe primul loc întopulcomunelor 
din județul Suceava dacă ne referim la sumelecolectate la bugetul local. Tocmai din acestmotiv, îndecursulultimilor 5 ani au 
existatvoci care denunțaufoartemultenereguli cu privire la modalitatea de cheltuire a fondurilorpublice. Acuzațiile grave de 
luare de mităadusePrimaruluiVasileAndriciuc au condus la inițiereaunei ample ancheteefectuate de procurori din 
cadrulDirecțieiNaționaleAnticorupție.  

La data de 8 mai 2018, Agenția Națională de Integritate a constatat existența uneidiferențe nejustificate între averea 
dobândită șiveniturile realizate de cătrecontabilașefă,Pîțu Raluca Elena, care a devenit ulterior ȘefServiciu.  

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate încuantum de 207.364 lei (aproximativ 
49.113 euro), întreaverea dobândită șiveniturilerealizate de către persoana evaluată înperioadaexercităriifuncțieipublice. 

AgențiaNațională de Integritate a sesizatComisia de cercetareaaverilor din cadrulCurții de Apel Suceava, învederea 
începerii acțiunii de control cu privire la modificărilepatrimonialeintervenite șiveniturilerealizateînperioadaexercităriifuncției 
de cătrepersoanaevaluată. 

Problemele continuăsă fie aduse la luminăîn presa locală cu privire la cheltuireaîntr-o manierănelegală a 
fondurilorpublice, existândchiar șihotărârijudecătorești care atestăacestefapte. Prinsentințanumărul 734 din 24 octombrie 2019, 
pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția de contenciosadministrativși fiscal îndosarulnumărul 8202/86/2017 se 
reținecăînperioadaseptembrie 2014 - septembrie 2017 s-au efectuatplăținelegaleînvaloaretotală de 3.915.896 lei pentrucantități 
de deșeuri care nu au fostcuantificatecorect, fiindîncălcateprevederilearticolelor 14, 22, 51 și 54 din legeanumărul 273/2006. 
Această sentință a devenitdefinitivăprindecizianumărul 358 din data de 07 iulie 2020.  

Acestprejudiciu nu a fostrecuperat, nu s-a aplicatniciosancțiuneșimaimult de atât au fostachitateșisume cu titlu de 
cheltuieli de judecată pentruacestdosarînvaloare de aproximativ 8450 de Lei. PrinHotărârea nr. 167 din 16.04.2021 a Curții de 
Apel Suceava, dosar nr. 2833/86/2020, s-a constatat prescrisă acțiunea Primăriei ComuneiȘcheiaîmpotriva SC RITMIC COM. 
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Acestimensprejudiciu a fostasimilatîntotalitate de contribuabiliicomuneiȘcheia, fărăvoia lor.Acestaestedoar un exemplu care 
aajunsînatențiapresei locale, însăexistăsuspiciunicăproblemele sunt numeroaseși sunt ascunsefoarte bine. 

Înconsecință, luândînconsiderareabaterile de la legalitateșiregularitateconsemnateînRaportul de audit înregistrat la 
Camera de Conturi Suceava, sub nr. 1725/70 din 04.11.2014, Decizia nr. 54/70 din 14.11.2016, Raportulprivindmodul de 
ducere la îndeplinire a măsurilordispuseprinDecizia nr. 54/70 din 14.11.2014, înregistrat sub numărul 1494/294/1725/70 din 
02.11.2020; 

Totodată, luândînconsiderareabaterile de la legalitate șiregularitateconsemnateînRaportul de audit înregistrat la Camera 
de Conturi Suceava, sub nr. 1392/192 din 25.09.2017 câtșiDecizia de prelungire a termenuluipentrurealizareamăsurilor nr. 
31/192/1 din 16 noiembrie 2020, Raportulprivindmodul de ducere la îndeplinire a măsurilordispuseprinDecizia nr. 31/192 din 
12 octombrie 2017 

De asemenea, luândînconsiderareRaportul de audit nr. 1508/298 din 02.11.2020, Decizia nr. 52/298 din 16.11.2020 
câtșiRaportul de audit financiar nr. 14927 din 30.10.2020. 

Avândînvederefaptulcă, Autoritatea de Audit șiCurtea de Conturi se află sub control parlamentar, relația de 
transparențătotalăprivindabateriledepistate cu ocaziacontroalelorefectuate pe raza UAT Șcheia, 
câtșideontologiaprofesionalăinvestităînprocesul de control vă solicit respectuossă-mi furnizațiurmătoareleinformații: 

1. Totalitatea sumelor identificate ca fiind înregistrate/platite/transferatenelegal, indiferent de natura lor, coroborate cu 
prevederilelegaleîncălcate, începând cu Raportul de audit înregistrat la Camera de Conturi Suceava, sub nr. 1725/70 din 
04.11.2014 șicontinuândpână la celmai recent raportefectuat. 

2. Estimarea tuturor prejudiciilor financiare generate înraport cu problemelei dentificate și menționate la punctul 1. 
3. Sancțiunile și măsurile aplicate conform normelor de legislație aflate în vigoare în vederea recuperării prejudiciilor 

identificate, inclusivcele de naturăpenalădacălegeaimpune, conform art. 64 din LegeaprivindorganizareaşifuncţionareaCurţii de 
Conturi a României, nr. 94/1992, republicatăîn 2009. 

4. Sancțiunile și măsurile aplicate pentru nerespectarea termenelor de remediere a problemelor constatate, consemnate 
în deciziile de prelungire a termenelor pentru realizarea măsurilor impuse.  

Solicit răspunsînscris la adresa de email dorel.acatrinei@cdep.ro 
Cu mulțumiri, 

Deputat 
Dorel-Gheorghe Acatrinei 

*** 
 

Adresată domnului Tudorel Andrei, directorul Institutului Național de Statistică 
 

Statistica familiilor din România în funcție de numărul de minori  
aflați în întreținere per familie 

Stimate domnule director, 
Subsemnatul Coleșa Ilie-Alin, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 13 CLUJ, în temeiul Regulamentului 

Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 194 și Art. 198, vă rog să-mi comunicați în scris, cu celeritate,  următoarele 
informații: 

- Numărul de familii fără minori aflați în întreținere, cu un minor în întreținere, cu doi minori în întreținere, cu trei 
minori în întreținere, cu patru minori în întreținere, cu cinci minori în întreținere, cu șase minori în întreținere, cu șapte 
minori în întreținere, cu opt minori în întreținere, cu nouă minori în întreținere, cu zece minori în întreținere, șamd, până la 
numărul maxim de copii pe care o familie din România îi are în întreținere, familii care realizează venituri pentru care 
plătesc taxe și impozite în România. 

Menționez că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin. (3) și Art. 199, alin. (2), 
aveți obligația  de a răspunde la întrebările deputaților în  termen  de  maximum 15 zile calendaristice. 

În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor care ne-au ales așteptăm răspunsul Dvs cât mai grabnic la 
solicitările noastre în scris pe adresa de email alin.colesa@cdep.ro. 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Ilie-Alin Coleșa 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministru al Muncii și Protecției Sociale  
 

Gradul de îndeplinire a țintelor asumate, precum și stadiul implementării proiectelor  
prioritare pentru lipsa forței de muncă  din județul Vaslui 

Doamnă ministru, 
Județul Vaslui se menține în topul național în ceea ce privește rata șomajului, pe fondul unei crize a forței de muncă la 

nivel local. Consecințele lipsei de muncitori sunt dintre cele mai grave. Potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și 
Prognoză, în anul 2023, județul Vaslui va avea o rată a șomajului de 7,6%, având în vedere că la sfârșitul anului 2020, rata 
șomajului era de 7,32%. Astfel, ne dăm seama de lipsa majoră de oameni calificați la nivelul județului, a măsurilor de 
prevenire a şomajului, a  protecției sociale și a persoanelor neîncadrate în muncă. 

Prin urmare, vă solicit răspunsuri la următoarele întrebări: 
 Ce ne puteti spune despre organizarea și coordonarea activitățiilor de ocupare și de formare profesională a forţei de 

muncă din judetul Vaslui? 
 Care este situația proiectelor finanţate din fondurile structurale europene a micilor producători în cooperativele 

agricole, unde știm că reprezintă o soluție optimă în diminuarea migrării forței de muncă? 
Solicit răspuns scris. 
Cu mulțumiri,                Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
Stimate domnule ministru, 
Referitor la Planul Național de Redresare și Reziliență postat pe site-ul ministerului pe care îl conduceți, varianta aprilie 

2021, am citit Pilonul V „Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională”, iar la capitolul „Descrierea reformelor și 
investițiilor”  nu se vede nici o modificare față de ceea ce mi-ați transmis ca răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o acum 
două luni. Între timp, v-ați deplasat la Bruxelles, ați negociat acest PNRR, dar nu sunteți deloc transparenți în ceea ce privește 
alocarea financiară  pe investiții. De ce nu ați adus spre dezbatere și vot în Parlamentul României, PNRR care este un 
document programatic al țării și nu al coaliției aflate la guvernare? Care au fost motivele pentru care ați refăcut ultima dată 
documentul PNRR transmis Comisiei Europene ? 

Constatând  pierderea a 1,2 mld. euro din alocarea pentru țara noastră cu care s-ar fi putut construi cel puțin două spitale 
regionale, ne interesează dacă alocarea a rămas la nivelul de 3.000 mil. euro? Vă propuneți să construiți spitale noi? Fiți mai 
transparenți și anunțați românii unde vor fi construite aceste spitalele noi. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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 Interpelări  
 
 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru al Guvernului României,  
De către: Mitrea Dumitrina, deputat 
Obiectul interpelării: Crearea unui sistem național unic de evidență a salariaților din România 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
De-a lungul timpului, în România au avut loc mai multe încercări de creare a unui registru unic al personalului plătit din 

fonduri publice. Ultima inițiativă, i-a aparținut chiar colegei dumneavoastră de partid, fostul ministru al muncii, dna Violeta 
Alexandru, și viza modificarea radicală a REVISAL, astfel încât acest sistem să conțină date privind întreaga forță de muncă 
din țară, inclusiv date despre angajații din sectorul public, nu doar despre angajații din sectorul privat. 

Inițiativa nu a fost dusă la bun sfârșit.  
Discutăm despre o problemă spinoasă care trenează de foarte mulți ani: statul român nu are un sistem național unitar de 

evidență a ocupării forței de muncă, nici măcar un sistem unic dedicat pentru angajații din sectorul public. Evidența bugetarilor 
este fragmentată și nu a existat niciodată posibilitatea unei radiografii în timp real a personalului plătit din bani publici. În plus, 
există obligații diferite între entitățile publice și cele private în privința evidenței angajaților, ceea ce implică un anumit 
tratament discriminator. 

Potrivit unei numărători paralele a bugetarilor din România, realizată recent de portalul Economedia.ro, numărul 
bugetarilor este mult mai mare decât cel prezentat în statisticile oficiale ale autorităților: peste 1,38 milioane, la care se adaugă 
267 de mii de angajați la companii cu capital de stat și angajații „speciali”. 

https://economedia.ro/numaratoarea-paralela-a-bugetarilor-din-romania-peste-138-milioane-la-care-se-adauga-267-de-
mii-de-angajati-la-companii-cu-capital-de-stat-si-angajatii-speciali.html#.YIEpku4zbIU 

În aceste condiții, domnule Prim-ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este numărul real al angajaților din România plătiți din fonduri publice? 
2. Considerați că este necesară o evidență clară, centralizată și interogabilă a tuturor persoanelor plătite din bani publici? 
2. Dacă răspunsul la întrebarea precedentă este pozitiv, ce demersuri ați făcut în acest sens, de la preluarea mandatului și 

până în prezent?  
3. Având în vedere că Inspecția Muncii administrează cu succes sistemul ReGES/REVISAL, pentru evidența salariaților 

din mediul privat din România, care sunt considerentele pentru care instituțiile publice și alte entități controlate de stat nu 
utilizează acest sistem de evidență a angajaților? 

Este regretabil faptul că statul nu are, nici până în prezent, o imagine clară asupra dinamicii forței de muncă din 
România, în special din sectorul public. Am încredere însă că împreună putem rezolva astfel de deficiențe nepermise pentru o 
țară membră a Uniunii Europene.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!  

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației 
De către: Dumitru Viorel Focșa, deputat  
Obiectul interpelării: Lămuriri despre condiționarea participării la procesul educațional alelevilor, studenților, cadrelor 
didactice și părinților în funcție deopțiunea de a se vaccina împotriva COVID  
 

Domnule ministru, Sorin Mihai Cîmpeanu,  
Ideile pe care le-ați vehiculat în spațiul public și anume trimiterea studenților nevaccinați la orele de practică sau 

laborator în combinezoane de protecție pe care să le poarte pe tot parcursul programului didactic ori prioritizarea studenților 
vaccinați în procesul de cazare  

reprezintă o discriminare, deoarece consider că nu se poate condiționa obținerea unui loc de cazare – din cele și așa 
insuficiente – sau procesul educațional de un act medical controversat. 
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Desigur, dacă educația ar fi beneficiat de cei 6% prevăzuți într-o lege prorogată constant de ani buni, doar pentru a 
masca incapacitatea guvernelor, probabil s-ar fi construit destule cămine, pentru a nu mai fi nevoie să discriminăm, astăzi, de 
două ori studenții.  

Prin lansarea ideii de vaccinare obligatorie, dublată de ”Campania Națională de Informare Vaccinare și testare pentru 
învățare!” ce a avut ca scop informarea elevilor, părinților și cadrelor didactice în legătură cu pandemia, și în care s-a pus 
accentul pe faptul că "educația te învață să te protejezi de opinii neconsolidate, de prejudecăți, de știri false și de manipulare.", 
precum și prin afirmațiile dlui. Sorin Ion, Secretar de Stat din Ministerul Educației, care a și fost coordonator al campaniei și 
care a declarat: „Pentru a reveni cât mai repede la școală, sunt necesare trei lucruri - vaccinare, testare și respectare reguli“ ați 
reușit să vă contraziceți singur, contrazicând asigurările oferite populației, conform cărora vaccinarea nu va fi obligatorie. 

Prin urmare, domnule ministru, vă adresez, punctual, următoarele întrebări: 
1. Care va fi statutul cadrelor didactice care vor refuza să se vaccineze?  
2. Aveți în vedere propunerea echipării lor cu combinezoane atunci când își vor susține cursurile? 
3. Care sunt măsurile concrete pe care le veți propune pentru a se evita situațiile discriminatorii din sistemul de 

învățământ românesc, având în vedere că vaccinarea anti COVID nu este obligatorie, iar o bună parte dintre cadrele didactice 
și studenți vor refuza să se vaccineze 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,  

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației 
De către: Dumitru Viorel Focșa, deputat  
Obiectul interpelării: Lămuriri despre condiționarea participării la procesul educațional alelevilor, studenților, cadrelor 
didactice și părinților în funcție deopțiunea de a se vaccina împotriva COVID  
 

Domnule ministru, Sorin Mihai Cîmpeanu,  
Ideile pe care le-ați vehiculat în spațiul public și anume trimiterea studenților nevaccinați la orele de practică sau 

laborator în combinezoane de protecție pe care să le poarte pe tot parcursul programului didactic ori prioritizarea studenților 
vaccinați în procesul de cazare reprezintă o discriminare, deoarece consider că nu se poate condiționa obținerea unui loc de 
cazare – din cele și așa insuficiente – sau procesul educațional de un act medical controversat. 

Desigur, dacă educația ar fi beneficiat de cei 6% prevăzuți într-o lege prorogată constant de ani buni, doar pentru a 
masca incapacitatea guvernelor, probabil s-ar fi construit destule cămine, pentru a nu mai fi nevoie să discriminăm, astăzi, de 
două ori studenții.  

Prin lansarea ideii de vaccinare obligatorie, dublată de ”Campania Națională de Informare Vaccinare și testare pentru 
învățare!” ce a avut ca scop informarea elevilor, părinților și cadrelor didactice în legătură cu pandemia, și în care s-a pus 
accentul pe faptul că "educația te învață să te protejezi de opinii neconsolidate, de prejudecăți, de știri false și de manipulare.", 
precum și prin afirmațiile dlui. Sorin Ion, Secretar de Stat din Ministerul Educației, care a și fost coordonator al campaniei și 
care a declarat: „Pentru a reveni cât mai repede la școală, sunt necesare trei lucruri - vaccinare, testare și respectare reguli“ ați 
reușit să vă contraziceți singur, contrazicând asigurările oferite populației, conform cărora vaccinarea nu va fi obligatorie. 

Prin urmare, Domnule ministru, vă adresez, punctual, următoarele întrebări: 
1. Care va fi statutul cadrelor didactice care vor refuza să se vaccineze?  
2. Aveți în vedere propunerea echipării lor cu combinezoane atunci când își vor susține cursurile? 
3. Care sunt măsurile concrete pe care le veți propune pentru a se evita situațiile discriminatorii din sistemul de 

învățământ românesc, având în vedere că vaccinarea anti COVID nu este obligatorie, iar o bună parte dintre cadrele didactice 
și studenți vor refuza să se vaccineze 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,  

*** 
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Adresată: domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
De la: Vasile Nagy, deputat 
Obiectul interpelării: Laserul de la Măgurele, sabotat de statul român 

 
Stimate domnule ministru, 
Laserul de la Măgurele este cel mai important proiectștiințific al României din toatetimpurile. Finanțat de 

ComisiaEuropeană cu peste 300 de milioane de euro, alături de altedouăproiecteasemănătoare din Cehia și Ungaria, laserul din 
Româniaar fi trebuitsăintreîntr-un consorțiueuropean care să-iasigureacces la finanțărișiproiecte de cercetare. 

Din păcate, acestlucru nu s-a maiîntâmplat. O veste a venit ca o bombă, zileletrecute: România a fost, oficial, exclusă 
din celmai mare proiect de cercetare din UniuneaEuropeană, proiectul ELI-ERIC. 

 
Decizia a venit după ce, anultrecut, partenerii din UngariașiCehia au cerutalcătuireaacestuiconsorțiufărălaserul de la 

Măgureleșisistemul de fascicul gamma, celmai mare simai important pilon din cadrulîntreguluiproiect. 
Mai mult, țaranoastră, care a inițiat in 2011, alături de UngariasiCehia, proiectulpaneuropean de cercetare Extreme Light 

Infrastructure (ELI), nu a obținutnicimăcarstatutul de ObservatorFondator. 
Un eșec pe linie, un eșecrăsunător. România a pierdutcalitatea de membrudupăce nu și-a atinsținteleasumate, s-a 

repoziționatcerândstatutul de ObservatorFondatorși a sfârșitprin a rămâne cu totul pe dinafară. 
Potrivitunuiarticol din presa centrală (Adevărul, 2020), mareaproblemăaapărut din cauzauneicomponente a ELI-NP, 

sursa de raze gamma. ConsorţiulEuroGammaS (EGS) a câştigatîn 2014 licitaţiapentruaceastăsursă, darcând a venitvremeasă o 
instaleze, au apărutproblemele. Cei de la EGS au susținutcă au făcut teste şimăsurătorişicăstructuraclădirii ELI-NP nu 
respectăstandardele din contract, motivpentru care nu pot instalasursa gamma. Directorulinstitutuluinaţional care 
găzduieştelaserul a declarat, pe de altăparte, că au fostrespectatestandardeleşicăinstalarea nu trebuiesădepindă de clădire. Totul 
s-a mutatîninstanță. 

Anultrecut, DragoșCiuparu, secretarul de stat însărcinat cu cercetarea, declaraîntr-un interviuacordat Edupedu.ro că 
''există o întârziereîncepriveșteSistemulFascicul Gamma [al doileaechipamentdupălaserul de mare putere – N. Red.], dar al 
doilea contract prin care se construieșteacestsistemesteîn termen. Disputatrecutăva fi tranșatăîninstanțăși nu pot comenta, 
darcontractul se derulează conform planificării”  

(...)  
La a douaîntâlnire, de la sfârșitulluniifebruarie, erampregătitsăabordămsubiectul, i-am spus ca din punctulnostru de 

vedereproblema cu Sistemul Gamma e un litigiucomercialșicăatâtatimpcât se aflăîninstanță, nu vădceputem face noi”. 
Apoi, în ''buna'' tradiție a birocrațieiromânești, guvernulCîțu a adoptat un memorandum prin care 

urmasăaplicepentrustatutul de ObservatorFondator....dupăceședințaîn care s-a hotărât formula finalăpentru ELI-ERIC a avut 
loc. Practic, cerereapentruobținereacalității de ObservatorFondatornicimăcar nu a maiajunssă fie luatăîndiscuție. De 
noapteaminții. 

Avândînvedereceleexpusemai sus, dorescsăvăadresezurmătoareleîntrebări: 
1.Încestadiu se aflăproiectul de construire a SistemuluiFascicul Gamma încadrul InstitutuluiNaţional de Cercetare-

DezvoltarepentruFizicăşiInginerieNucleară ''HoriaHulubei''? 
2. Încestadiu se aflălitigiulîninstanță cu consorţiulEuroGammaS? 
3.CândapreciațicăRomâniavarecuperaîntârzierileînregistrateșivaputeadevenimembru al ELI-ERIC? 
4.În condițiile în care nu ați reușit să obțineți nicimăcarstatutul de ObservatorFondator, adicăațieșuatinclusiv pe 

liniediplomatică, nu credețică se impunedemisiadumneavoastră de onoare?  
Solicit răspunsînscrisși oral. 
Vămulțumesc, 

*** 
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Adresată:  domnului Florin Cîțu, prim-ministrul României 
De către: Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat 
Obiectulinterpelării: Care este data la care Româniava fi primită in Spatiu Schengen? 

 
Domnule prim-ministru,  
AderareaRomâniei la Spaţiul Schengen este, pentruRomânia, atât un dreptcâtşi o obligaţie: un dreptcedecurge din 

calitatea de stat membru al UniuniiEuropene, darşi o obligatieizvorâtă din însuşiActul de Aderare la UniuneaEuropeană. 
Pânăîn present, România a parcurs cu succestoateetapeletehnicenecesare. Evaluareacelorşaptedomenii de interes 

(cooperarepoliţienească, protecţiadatelor, consulate, frontiere maritime, frontiereaeriene, frontiereterestre, SIS/SIRENE) a 
concluzionatcăRomâniaîndeplineştecondiţiile de aderare la Spaţiul Schengen. 

Aderareanoastră la spațiul Schengen a devenit un subiectextrem de sensibilîntrucâteste un dreptgenerat de 
apartenențanoastră la UniuneaEuropeanăcare a avut loc la data de 01.01.2007, dar care întârzienejustificatsă se 
concretizezeșipentrucetățeniiromâni. 

Înprezent, Româniaaplicămajoritateadispoziţiiloracquisului Schengen şiacţionează, astfel, ca un membru de facto cu o 
contribuţiesemnificativă la însăşisecuritateaSpaţiului Schengen, gestionând cu responsabilitateşieficienţăpeste 2000 de km de 
frontierăexternă a UniuniiEuropene. 

Încontextulprovocărilor de securitateactuale, finalizareacâtmaiurgentă a procesului de aderare a României la Spaţiul 
Schengen apare ca o necesitate, o expresie a încrederiiînvalorileeuropenedarmai ales un plus de 
securitatepentrucetăţeniiromâni, parte a cetățeniloreuropeni. 

RomâniiresimtcelmaimultneprimireaRomânieiînspațiul Schengen, iarprinaceastăîntîrziere se simtcetățeni de mâna a 
doua, care au obligațiilecetățeniloreuropeni, dar nu au toatedrepturileacestora. 

Față de aceastăsituație, vă rog săprecizați, pentrucorectainformare a cetățenilor, un răspunsconcret la 
urmatoareainterpelare: 

  Care este data la care Româniava fi primităînspațiul Schengen șidemersurile pe care le facețidumneavoastră, ca prim-
ministru, pentru ca cetățeniiromânisă se bucure de beneficiileprimiriiRomânieiînSpațiul Schengen? 

Solicit răspunsînscris. 
*** 

 
Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: Acatrinei Dorel Gheorghe, deputat  

   Puscasu Lucian Florin, deputat 
Obiectul interpelării: Distrugerea brandului Bucovina prin amplasarea gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș trebuie oprită. 

 
Domnuleministru, 
ConsiliulJudețean Suceava a construitșirecepționat un depozit de deșeuri care esteamplasatîn Paul Mestecăniș, la o 

altitudine de circa 1.100 de metri. Are o suprafață de 56.055 metripătrați, din care suprafațaefectivă de depozitareeste de 
43.882 de metripătrați. Depozitulesteproiectatsăfuncționezepentru o durată de 25 de ani, are o singurăcelulă de depozitare cu o 
capacitate de 390.000 de tone (352.500 metricubi). 

Depozitulestesituat la o distanță de 40,9 metrifață de drumuleuropean E78 înpunctulcelmaiapropiatși la o distanță de 66 
de metri de caleaferată (distanțaîntrepunctul final al cascadei de deversare a levigatuluiepuratșiaxaliniei de caleferată pe 
direcția de curgere). 

La distanța de sub 1.000 de metrifață de corpuldepozitului se află 25 de construcții, dintre care trei cu destinațieturistică 
(regim de odihnă/recreere, întrucâtreprezintăpensiuni/restauranteși zone de camping), un magazin de suveniruriși 21 de 
locuințe. Ceamaiapropiatăconstrucție cu destinația de locuință se află la o distanță de numai 462,2 metri, îndirecțianord-vest 
față de corpuldepozitului de deșeuri. 

Pericolul real al expunerii la substanțeletoxice, unele cu efectcancerigen, al populațieiaflatăînvecinătateadepozitului de 
deșeurisau care vacirculaprinvecinătateaacesteiaesteconfirmatși pus înevidențăînCapitolul III.2 din Raportul la studiul de 
evaluare a impactuluiasupramediului( decembrie 2010, pagina 212), în care se aratăcăriscul la inhalareacumulativă a 11 
chimicalecunoscutesaususpectate a fi cancerigenepersistă. 
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Învedereaobțineriiplanului urbanistic zonal pentruconstruireadepozitului de deșeuri, beneficiarul - ConsiliulJudețean 
Suceava - a prezentat o documentațieîn care amplasamentulidentificat nu estecomplet, lipsindcascada de deversare a 
levigatuluiepurat. 

Dacă luăm în calcul faptulcă zona esteeminamenteturistică, fapt doveditprinconferireastatutului de 
stațiuneturisticăpentruComunaPojorâta, înanul 2017, și una dintrecelemaifrumoase din Bucovina, se poateaprecia, în mod 
rezonabil, căînuneleautovehicule care vorcirculaprinzonăva fi maimult de o persoană, ceeacecreșteșimaimultnumărul total al 
persoanelorexpuse la noxelepericuloasedegajate de depozitul de deșeuri. Toțiaceștioameni sunt supușirisculuiinhalării de 
substanțecancerigene. 

Tot înRaportul la studiul de evaluare a impactuluiasupramediului (variantadecembrie 2010; pagina 214) esteredat un 
tabel cu riscuripotențialecauzate de expunerea la impactuldepozitelor de deșeuri, încuprinsulcăreia se aratăfaptulcă: emisiile de 
gazproducconsecințenociveprininhalareșiafecteazăzonelerezidențiale, școli, spitaleaflate la maipuțin de 3 kilometri. Se 
maimenționeazăcămigrareagazelor de suprafață produce consecințenociveprininhalarelocuitorilor din jurpână la 500 de metri 
de depozit; pulberile din depozitproducefectenociveprininhalareșiafecteazăzonelerezidențiale, școli, spitaleînraza de 250 de 
metri de depozit; pulberile din depozitproducefectenociveprin contact dermic și/sauingestieaccidentalășiafecteazăzonele 
rezidențiale, școli, spitale. Se maimenționeazăcălanțurile alimentareafectateprindepunere de contaminanți pe recolte, efective 
de animalesaupești (posibilșiprindispersieînatmosferă) șivizeazăprodusevegetale, carne saupește (gospodării sau restaurante), 
sauprinașezare pe legume, grădini, livezi, păsări de apă consumatoare de pește; agenții patogeni produc efecte nocive 
prininhalareșiafecteazăzonelerezidențiale, școli, spitale situate maiîntâiînvecinătateaamplasamentuluișiapoiîn zona de dispersie 
a vectorilorbiotici. 

Studiul de fezabilitate, în Capitolul 6 și în Anexa 6.1. Raport al studiului geotehnic șievaluarea amplasamentelor 
pentrulocațiiposibilepentrudepoziteîn județul Suceava, identifică riscuri semnificative de mediu pentru 
amplasamentulDepozitului de Deșeuri Pojorâta: 

“Prin urmare gestionarea unui depozitlângă pasul Mestecănișpoateavea o influențănefavorabilădeoarecepeisajulva fi 
distrus. De asemenea, se vorpoluașizoneleînconjurătoaredatorităvitezeimari a vântului. Din aceste motive nu 
putemrecomandaconstruireașigestionareaunuidepozit central înaceastăzonă. De asemenea, pe hartatopograficădisponibilă la 
scara de 1:25000 maiexistă o zonă cu inscripția „zonăpentruconservareaapei”. Prinurmareamplasamentular fi 
localizatînsauînapropiereauneiariiprotejate cu apă” (pagina 22); 

Evaluareariscului de inundațiipentruamplasamente. (…) Poateexista un risctemporar de inundații la amplasamentul de la 
Pojorâta din cauzapârâului din apropiere. Mai mult, există o pantă cu o înclinație de 25% la amplasament. Aceastăvaloare nu 
estefoarte mare ținândcont de stabilitateageotehnică, darpoatedeterminaformarea de debitemari de scurgere. 
Datorităpantelorabundenteexistente la amplasamentul de la Pojorâta, poateexista un risc de inundațiicauzat de 
eroziuneașialunecările de teren ale solurilor de suprafață. 

Motivul acestor aestesituațiageologică a solurilorargiloase. Risculestemairidicattoamna, dupăadunarearecoltelor, 
cândterenurileagricole nu mai sunt acoperite de vegetație. Zoneleînconjurătoare sunt acoperite de păduri, care întrerupformarea 
de debitemari de scurgere” (pagina 31); 

 (…) De asemenea, amplasamentul de la Pojorâta din regiunea montană a județului Suceava nu este ideal 
pentruconstrucțiaunuidepozit central. Amplasamentul nu are o capacitate suficientă. Panta de 25% limiteazăcantitățile de 
deșeuri care se vordepozita. Influențaasuprapeisajuluiestecritică. Datorităvitezeimari a vântului, zona va fi poluată de deșeuri 
(pg. 31).” 

Domnule ministru, vă rog să ne precizați din cefonduri a fost plătităconstruirea depozitului? 
În data de 7 ianuarie 2011, ConsiliulJudețean Suceava a transmiscătreMinisterulMediuluișiPăduriloraplicația de 

finanțareșidocumentațiapentruobținereafinanțăriieuropenepentruîntregproiectul SMID. Ministerul a 
transmismaideparteaplicațiacătreComisiaEuropeană. ÎndocumenteletransmiseComisieiEuropene, înprivințaDepozitului de 
deșeuri din Pasul Mestecăniș se menționează: faptulcăproiectulrespectălegislațianațională; faptulcăamplasamentulesteacceptat 
de administrațialocalăși nu esteînregistratănicioopoziție din parteapopulației locale din comunaPojorâta, faptneadevărat. 

La data de 30.03.2011, prinDecizia nr. C (2011) 2035, ComisiaEuropeană a aprobatcererea de cofinanțare a Proiectului 
„Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Suceava”, solicitată de către beneficiarul ConsiliulJudețean 
Suceava. Depozitul de DeșeuriPojorâta a presupus o finanțaretotală de 7.380.788 de euro, din care 
finanțareeuropeanăîncadrulProiectului SMID din Județul Suceava cu suma de 7.322.538 de euro, conform aplicației de 
finanțare. Diferența de 58.250 de euro a fostasigurată din fondurinaționale. 

Față de aceastăsituațievăadresămprezentainterpelareprin care văsolicitămsă ne precizați: 
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 (1)cine răspundepentrufaptulcăacestdepozit de deșeuripuneînpericolsănătatealocuitorilorjudețului Suceava darși a 
turiștilor care tranzitează zona, distrugîndpracticprodusulturistic Bucovina? 

De asemenea, încazulîn care dispozițiainstanței de judecată de suspendare a funcționăriidepozitului se 
transformăînanulareafuncționăriigropii de gunoiîn pasul Mestecăniș: 

(2) cine plăteștereturnareabanilorcătreComisiaEuropeană? 
Solicităm răspuns în scris si oral. 

*** 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României 
De către: domnul Ilie-Alin Coleșa, deputat 
Obiectul interpelării: Poziționarea Guvernului României față de obligativitatea vaccinarii și față de condiționările sociale 
legate de vaccinare 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Guvernul României condus de Dvs, prin ministerele de resort, va susține sau va iniția proiecte legislative prin care 

vaccinarea, în general, și vaccinarea contra virusului SARS-CoV-2, în special, să fie obligatorie pentru toți cetățenii 
români? 

Guvernul României condus de Dvs, prin ministerele de resort, va susține sau va iniția proiecte legislative prin care 
accesul la accesul în școli publice, la anumite servicii, la călătoria în anumite spații, la angajări în anumite domenii, șamd, 
să fie condiționate de vaccinarea celor care le doresc? 

În cazul în care asemenea proiecte legislative vor fi legiferate, credeți că se va îngrădi dreptul la educație, la muncă 
sau la circulație al celor care nu se vor vaccina? 

Care credeți că ar fi motivele unor astfel de măsuri de obligativitate a vaccinării având în vedere că, în general, orice 
persoană vaccinată se poate îmbolnăvi, deci poate trasmite a boala? 

În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor care ne-au ales așteptăm răspunsul Dvs cât mai grabnic la 
solicitările noastre, atât oral, cât și scris, pe adresa de email alin.colesa@cdep.ro. 

Solicit răspuns oral și scris. 
Cu deosebită considerație,     *** 

 
Adresată: domnului Virgil Popescu ministrul Energiei  
De către: Anamaria Gavrilă, deputat  
Obiectul interpelării: Sistemul Energetic Național 

 

Stimate domnule ministru, 
Poporul român pe care îl reprezint este îngrijorat cu privire la situația sectorului energetic al țării noastre. Oamenii 

doresc să înțeleagă ce plan au înalții funcționari ai statului român și care vor fi consecințele pentru ei. În spiritul și respectând 
jurământul din art. 82 al Constituției pe care atât eu cât și dumneavoastră l-am depus, avem obligația de a servi românii și de a 
le răspunde cu respect la întrebările pe care le au.  

Informațiile publice care ne stau la dispoziție sunt limitate cu privire la planul concret în termen de scopurile precise pe 
care România le are cu privire la energie, la termenele de execuție a investițiilor, condițiile de disponibilizare a angajaților și 
impactul social și economic al tranziției la energia verde. Este o comunicare corectă și omenească pe care noi o datorăm 
acestor oameni. Mai ales că mulți dintre ei sunt părinții și bunicii noștri care și-au îndeplinit datoria de a ne lăsa nouă o 
moștenire de apreciat la care ei au lucrat din greu atunci când aveau vârsta noastră.  

Vă rugăm astfel să ne comunicați și să ne ajutați cu următoarele: 
- În urma scrisorii mele către CSAT înregistrată cu DSN/204 din 11.02.2021 am fost informată că ministerul 

dumneavoastră a primit observațiile mele. Vă rog să îmi spuneți ce măsuri s-au luat de către Ministerul Energieipentru a adresa 
temele din sesizare.  

- Pe data de 24.03.2021 ați declarat că Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) și Strategia 
Energetică Națională vor fi finalizate și trimise în Parlament la începutul lunii aprilie. La data la care trimit această interpelare 
pe 10 mai 2021, Parlamentul nu le-a primit însă spre dezbatere și aprobare. Cum justificați întârzierea continuă a analizei și 
adoptării în Parlament a acestor documente?  
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- Care sunt exact pașii pe care dumneavoastră i-ați făcut de când ocupați funcția de Ministru al Energiei pentru a vă 
asigura că România are o Strategie Energetică Națională în cel mai scurt timp posibil?  

- Vă rog să ne împărtășiți lista persoanelor care au lucrat la această strategie, perioada și costul întocmirii acestei 
strategii. Ce demersuri ați luat după evenimentul de blackout din 8 ianuarie 2021 pentru a evita asemenea dezastre pentru țara 
noastră?  

- Planul de Guvernare 2020-2024 menționează următoarele cu privire la Complexul Energetic Hunedoara (CEH): 
”Aplicarea OUG 60/2019 în așa fel încât din CEH se vor desprinde 2 companii, una care să cuprindă Termocentrala de la 
Paroșeni și minele de huilă, iar cea de-a doua va avea Termocentrala de la Mintia ce va fi datăîn gestiunea administrației 
locale. În ambele companii se vor face investiții de reducere a emisiilor de CO2 prin introducerea de tehnologii noi cu 
respectarea standardelor de mediu.” 

În baza cărui plan aprobat de Parlament acționați dumneavoastră acum în calitate de ministru și ministerul pe care îl 
conduceți pentru a implementa stoparea producției de energie la termocentrala Mintia, închiderea termocentralei și a minelor, 
disponibilizarea personalului din aceste unități și de ce nu s-au început investițiile de reducere a emisiilor de CO2? 

- Complexului Energetic Oltenia (CEO) i-a fost acordat un ajutor de stat în vederea susținerii funcționării acesteia în 
perioada premergătoare aprobării planului de restructurare și decarbonare înaintat Comisiei Europene. Aceste măsuri au atras o 
investigație a Comisiei Europene în temeiul articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(„TFUE”) potrivit căruia „sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de 
stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a 
producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre”. 

Pe data de 05.03.2021 Termocentrala Mintia a fost oprită din lipsa de cărbune. Lipsa de cărbune a fost cauzată de refuzul 
Ministerului Energiei de a facilita garanția pentru achiziția cărbunelui disponibil în Portul Constanța. Domnule Ministru – ați 
motivat în data de 25.02.2021 că nu se poate acorda această garanție pentru că ar fi ajutor de stat și ar încălca legile europene. 
Cum se poate însă ca CEO să primească ajutor de stat iar Complexul Energetic Hunedoara, mai specific Termocentrala Mintia, 
să nu poată fie alimentată cu cărbune la capacitate minimă pentru a susține termoficarea orașului Deva până când o alternativă 
este construită de către administrația locală a municipiului Deva, mai ales că temperaturile au coborât până la -10 grade și ne 
aflam într-o perioadă de pandemie COVID-19 cu stare de urgență declarată? Mai mult, agenții economici și spitalul județean 
din Deva se bazează pe o a doua sursă de termoficare de la Mintia, care este și obligatorie a se avea. Acest ajutor de stat ar fi 
putut fi ușor motivat Comisiei Europene pentru că achiziționarea de cărbune nu ar fi fost o investiție care să crească 
competitivitatea termocentralei, dar ar fi salvat și protejat viețile a mii de oameni. Cum putea această acordare de garanție 
pentru achiziționarea cărbunelui să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale dintre state? Ce demersuri ați 
făcut pentru a asigura funcționarea termocentralei pentru oamenii din Deva? 

- Conform comunicării Comisiei Europene 2021/C 94/02 Comisia nu agreează planul de restructurare CEO și își 
exprimă clar îndoiala că acest ajutor de stat pentru restructurarea CEO poate fi acordat fără să încalce TFUE. Care este planul 
alternativ pentru CEO?  

- Vă luați vreo responsabilitate pentru neîndeplinirea promisiunii dumneavoastră de a atrage 750 milioane de euro din 
fondul de tranziției la energia verde pentru retehnologizarea termocentralele Mintia și Paroșeni precum ați declarat în ianuarie 
2020? 

- Cum considerați că ar trebui sancționată de către popor neîndeplinirea promisiunii dumneavoastră de a veni cu un plan 
de restructurare a Complexului Energetic Hunedoara, promisiune pe care ați făcut-o atât la semnarea protocolului din 
23.02.2021 și cât și în Planul de Guvernare 2020-2024? 

- Ce s-a schimbat din ianuarie 2020 până în ianuarie 2021 astfel încât retehnologizarea termocentralelor pe cărbune a 
fost abandonată și acum se procedează la vânzarea lor la licitație, creându-se astfel o oportunitate foarte bănoasă pentru un 
investitor privat și negarea beneficiului profitului pentru poporul român? 

- Încă din iulie 2020 ați declarat că Romgaz are un plan ambițios de investiții pentru termocentrala Mintia. Vă solicităm 
studiul de fezabilitate prin care Romgaz a stabilit oportunitatea unei investiții la termocentrala Mintia. 

- Conducerea termocentralei Mintia a pus la dispoziție salariaților ”cereri de disponibilizare” la propunerea conducerii 
Complexului Energetic Hunedoara. Vă rog să confirmați că acest plan de disponibilizare a fost dezbătut și adoptat de 
Ministerul Energiei cu toate sindicatele. Vă rog să ne puneți la dispoziție planul semnat de liderii sindicatelor privind 
disponibilizarea salariaților.  
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- În întâlnirea pe care am avut-o în biroul dumneavoastră din 23.03.2021 ați spus că motivul pentru care termocentrala 
Paroșeni a fost pornită imediat ce cărbunele a fost disponibil, iar termocentrala Mintia a rămas oprită, este pentru că 
termocentrala Mintia nu avea autorizație de mediu. Legea permite funcționarea atât timp cât s-a depus documentația pentru 
autorizare, ceea ce era cazul termocentralei Mintia. Puteți vă rog clarifica acest aspect. Este unul extrem de important, mai ales 
că Directiva 2009/72/CE la art. 15 (3) spune că e instalaţiile cu producere combinată de energie electrică și termică au 
prioritate. 

- Vă rog să ne faceți cunoscute măsurile pe care Ministerul Energiei le-a implementat din noiembrie 2019 pentru a se 
alinia cererilor Uniunii Europene de a reduce emisiile și de a asigura continuitatea funcționării termocentralei Mintia. 

- În multiple ședințe cu reprezentanții sindicaliștilor de la Mintia, cât și în întâlnirea pe care am avut-o în cadrul 
delegației AUR ați declarat că Uniunea Europeană nu mai dă voie Mintiei să funcționeze. Vă rog să ne prezentați comunicarea 
Uniunii Europene cu privire la obligativitatea României de a stopa producția de energie la termocentrala Mintia. De asemenea, 
vă rog să ne prezentați cu acte și corespondență eforturile Ministerului Energiei de a evita un dezastru social la Deva și de a 
lăsa mii de oameni în frig la -10 grade în plină pandemie, și dovada comunicării acestor consecințe extinse Uniunii Europene. 
Vă mai rugăm să împărtășiți cu noi și răspunsul punctual la această comunicare din partea UE.  

- Instalațiile tehnice se deteriorează semnificativ și într-un ritm accelerat la Termocentrala Mintia datorită opririi subite 
a funcționării ei. Care este calendarul de conservare după care se protejează starea echipamentelor? 

- Câte capacități de producție a energiei electrice - defalcate pe surse de combustibil - se vor închide pânăîn 2024?   
- Care este necesarul de energie electrice a țării noastre până în 2024 și cum va fi acoperit? 
- Câtă energie se estimează că va fi importată până în 2024 în fiecare an? 
- Permite structura curentă a rețelei de energie electrică în cantitatea previzionată să suporte importul? 
- Care anticipați că vor fi consecințele asupra prețului la consumatorii interni în urma creșterii importului de energiei? 
- Care este motivul întârzierii neînceperii producției de energie de la noile instalații de la termocentrala Iernut? Vă rog 

să ne comunicați corespondența Ministrului Energiei cu Romgaz care să arate efortul Ministerului de a rezolva această situație. 
S-au făcut plângeri în legătură cu nerespectarea obligațiilor contractuale? 

- Țara noastră dispune de soluții inovative de producție și stocare de energie precum cele ce includ piroliza, gazeificare 
de deșeuri și agrobiomasă. Vi s-au prezentat asemenea proiecte pentru retehnologizarea termocentralelor pe cărbune? De ce nu 
au fost adoptate? 

- Cu privire la Centrala Nucleară Cernavodă vă rog să ne comunicați stadiul semnării contractului de finanțare pentru 
construirea Unităților 3 și 4, și pentru retehnologizarea Unității 1. 

- Care sunt capacitățile de producție energetică puse în funcțiune (pe tipuri de combustibil) de Ministerul Energiei din 
noiembrie 2019și care este costul per MW al acestor investiții? 

- Care este programul de decolmatare a lacurilor ce aprovizionează hidrocentralele? Care este costul și câte lacuri s-au 
decolmatat din noiembrie 2019? Cât reprezintă acestea din totalul portofoliului? 

- În Septembrie 2020 domnule Ministru Popescu, ați anunțat un parteneriat între Romgaz și GSP Power pentru 
termocentrala Halânga. Vă rog să ne explicați procesul prin care GSP Power a fost selectat ca investitor și să ne puneți la 
dispoziție o copie a acordului cadru (Heads of Terms) a înțelegerii dintre Ministerul Energiei, Romgaz și GSP Power.  

- Când va fi depusă în Parlament modificarea legii offshore pentru a asigura exploatarea gazului din Marea Neagră? 
- Din păcate doar 2% din suma disponibilă prin PlanulNaționalde Redresareși Reziliență (PNRR) au fost alocate pentru 

proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii de gaze în amestec cu hidrogenul șialte gaze verzi. Cum motivați alocarea aceasta 
timidă în comparație cu ambițiile mari de reducere a producției de energie din țara noastră? 

- Țările europene au semnat acordul Green Deal în Decembrie 2019. Care este planul la tranziția verde elaborat de 
Ministerul Energiei care să asigure îndeplinirea obligațiilor României cu privire la acest acord? 

- Care este stadiul construcției unei noi centrale pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan și pe care este 
termenul de finalizare a proiectului?  

- Care sunt stadiile și termenele de finalizare a investiții pe termen scurt cuprinse în Programul de Guvernare 2020-
2024? 

 Finalizarea centralei noi de la Romgaz – Iernut;  
 Continuarea și finalizarea retehnologizării blocului nr. 5 SE Rovinari;  
 Modernizarea cazanelor aferente blocului nr. 8 SE Ișalnița;  
 Creșterea capacităților de înmagazinare în depozitele ROMGAZ și transformarea acestora în depozite multiciclu în 

vederea asigurării funcționării centralelor pe hidrocarburi, inclusiv în condiții meteorologice severe (temperaturi negative). 
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- În iunie 2020, domnule Ministru Popescu ați mers la Galați pentru a (vă citez) ”pune bazele celei mai mari investiții 
din siderurgie din Romania și cred că din Europa, de 1,2 miliarde de euro”. Ce s-a întâmplat cu această investiție și care este 
stadiul? 

- Care este stadiul investițiilor propuse în Programul de Guvernare 2020-2024 inclusiv Romgaz, Electrocentrale 
București, Conpet, Oil Terminal SA, Uzina Termoelectrica Midia SA? 

Solicit răspuns în scris și oral. 
Vă mulțumesc. 
Cu deosebită considerație, 

*** 
Adresată: domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii  
De către: Nicolae N. Roman, deputat  
Obiectul întrebării: Marcarea locului unui martiraj 

 
Stimate domnule Bogdan Gheorghiu 
Centenarul Marii Uniri a fost marcat de inaugurarea a puține monumente comemorative privind istoria și suferințele 

acestui neam. 
Horea, Cloșca și Crișan, conducătorii eroi martiri ai răscoalei de la 1785, sunt comemorați printr-un obelisc ridicat în 

perioada interbelică și prin recunoașterea lor legală ca eroi martiri ai națiunii române.  
Țăranii români Nicola Vasile zis Horea pentru că știa să horească și Ion Oargă zis Cloșca au fost martirizați bestial prin 

tragere pe roata și ciopârțirea corpurilor pe Dealul Furcilor de lângă cetatea Alba Iulia. Marcu Giurgiu numit și Crișan s-a 
spânzurat în închisoare, dar și trupul său a fost ciopârțit la fel ca al tovarășilor săi. Aceasta a fost pedeapsa stabilită de 
stăpânirea vremelnică a Transilvaniei pentru că au răsculat Tara Moților împotrivă maghiarimii asupritoare. 

Declararea celor trei personaje istorice ca eroi martiri ai națiunii române s-a făcut prin Legea 138 din 21 iulie 2020. 
Recent, a fost identificat lângă Alba Iulia, locul numit Dealul Furcilor, unde a avut loc martirizarea a doi dintre cei trei 

conducători ai răscoalei. Locul nu este ocupat de construcții și se poate construi un monument, așa cum sunt destule ale 
minorităților în Trasilvania. 

Întrebare: Care sunt planurile ministerului privind această situație și perspectiva solicitării fondurilor în vederea 
edificării unui monument pe acest loc, care are o încărcătură emoțională deosebită pentru poporul român? 

Așteptrăspunsscris. 
Vă rog să agreați, domnule ministru, aleasa mea considerație. 

*** 
 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: Gianina Șerban, deputat 
Obiectul interpelării: Opriți masacrul urșilor! 
 

Stimate domnule ministru, 
La nivel mondial, se pune problema protejării tuturor speciilor de urși. În România găsim cele mai multe și mai bune 

exemplare de urși bruni din Uniunea Europeană, numărul lor fiind de peste 6000 de exemplare.  
Am fost de la început împotriva recensământului urșilor din România, care avea ca scop diminuarea acestei specii 

protejate în țara noastră. Zilele trecute am aflat că ați permis masacrul celui mai bine cotat urs din Europa, masacrul ursului 
Arthur. 

Ursul Arthur era cel mai bine cotat exemplar din Europa, având 593 de puncte din 600, care reprezintă valoarea maximă 
posibilă în industria vânătorilor. Acesta avea 17 ani, trăia în pustietate și, cel mai probabil, niciodată nu a deranjat localnicii 
sau gospodăriile acestora. Este inadmisibil ca acest exemplar să fi fost confundat cu o femelă cu pui, așa cum ați declarat. 
Așadar, vorbim despre vânarea unui trofeu, în nici un caz despre rezolvarea unei probleme create de un urs. 

În acest context, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. Care sunt cauzele pentru care ați permis această derogare? 
2. De ce nu ați luat în considerare relocarea ursului? 
3. Câte astfel de derogări ați mai permis până acum, și de ce? 

Solicit răspunsul în formă scrisă.      *** 


