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

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
 
 

(Situaţia cuprinde datele la 01.10.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 2034 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 
– înregistrate în luna august  2
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  96 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 588

641 

– votate  639 
             din care: - înaintate la Senat      32 

                            - în procedura de promulgare 23 

                            - promulgate* 217 

                            - respinse definitiv 367 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1
2) Se află în proces legislativ 1416 

a) pe ordinea de zi 395
b) la comisii  998 
c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

4 

3) Clasate 23
4) Desesizări 8 

5) Retrase de inițiatori 1 
6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 26 

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

 
   Cele 639 de iniţiative legislative votate privesc: 

                             213 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                               148 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   48 de proiecte de legi 
                             426 de propuneri legislative 
                             din careern:n careOrdonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 234 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 01.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1475 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  96 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 49 

62 

– votate  60 

             din care: - înaintate la Senat      11 

                            - în procedura de promulgare 20 

                            - promulgate* 9 

                            - respinse definitiv 20 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1393 

a) pe ordinea de zi 395 

b) la comisii  998 

c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

4 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 26 

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

 
   Cele 60 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      30 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                24 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  5 proiecte de legi 
                       30 de propuneri legislative 
                             din careern:n carepentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
  * În anul 2021 au fost promulgate 234 de legi, dintre care 225 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

 

Şedinţele din zilele de luni, 27 și marți, 28 septembrie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 36 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          8  

8  

   - votate 8
                            - respinse definitiv 8 
Retrimise la comisii                  1

 
 

Cele 8 iniţiative legislative votate privesc: 
            8 propuneri legislative legislati 
               

 
 

 
 

Ives   
 
 
 
 
 

 
ives r   
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  

în săptămâna 27 septembrie – 1 octombrie 2021 
 

 
 

 I. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 
Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 
 

1.  PL-x 843/2015 - Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici  
 

2.  Pl-x 530/2018  - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele  
 

3.  Pl-x 601/2018 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici 
Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative  
 

4.  Pl-x 662/2018 - Propunere legislativă privind parteneriatul civil  

5.  Pl-x 488/2016 - Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de emisiile de 
pulberi, gaze şi vapori provenite de la fostele fabrici, uzine şi întreprinderi din raza municipiului Turda  
 

6.  Pl-x 71/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice  
 

7.  Pl-x 309/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 

8.  Pl-x 634/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat din România  
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  30 septembrie 2021 ) 

 
 

I.  În perioada  27 – 30 septembrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte, din care 3 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus  59 avize. 
Cele  13 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                         7 
 rapoarte de respingere                      6 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  3  
 Ordonante 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   1019  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 131 pentru raport 

suplimentar. 

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit   485 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
407 

 rapoarte suplimentare 
53 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
25 

TOTAL 485 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                           ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada  27-30 septembrie  2021 

I. Comisia buget 

 
II. Comisia pentru agricultura 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 86/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.207/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2009 privind 
reglementarea unor 
măsuri în domeniul 
bugetar. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009, 
astfel încât să poată fi asigurate cheltuielile pentru plata 
sancţiunilor pecuniare stabilite în sarcina statului român prin 
hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în cadrul 
acţiunilor de infrigement. Acoperirea acestor cheltuieli se va 
face de către Ministerul Finanţelor Publice, din sumele 
prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat. Plata 
sancţiunilor pecuniare aplicate statului român se efectuează în 
baza hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, transmise 
Ministerului Finanţelor publice. 

Guvern 28.09.21 
Raport de aprobare 
(405/R din 28.09.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
642//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.  
– raport comun cu 
Comisia pentru 
administratie și Comisia 
juridică 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. De 
asemenea, iniţiativa vizează modificarea art.121 din Legea 
nr.18/1991, în sensul ca finanţarea activitaţii de cadastru 
funciar, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la 
nivel judeţean şi naţional, să se realizeze de la buget, iar în 
cazul planurilor parcelare realizate şi recepţionate potrivit 
legislaţiei specifice a cadastrului, să fie aplicabile 
dispoziţiile referitoare la cofinanţare, prevăzute de art 9 
alin.(29)-(30)1 din Legea nr.7/1996. 

12 
deputați 

27.09.21 
Raport de adoptare 

cu amendamente 
(401/R din 27.09.21) 



 

 
III. Comisia pentru administrație 

2 Plx 620/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 
nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor ce 
deţin în administrare 
terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
art.2 alin.(1) şi art.21 indice 1 alin.(1) din Legea 
nr.268/2001. Intervenţiile legislative sunt argumentate în 
expunerea de motive prin faptul că „dispoziţiile privind 
concesionarea prin atribuire directă nu se pot aplica şi 
investitorilor care au cumpărat active/acţiuni de la staţiunile 
de cercetare şi dezvoltare prevăzute în anexa nr.2 la Legea 
nr.268/2001, ceea ce reprezintă o discriminare” 

7 
deputați 

28.09.21 
Raport de 
respingere 

(404/R din 28.09.21) 

3. PLx 
534/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2019 
pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 
privind produsele 
agroalimentare ecologice 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 

Guvern 
10.12.2019 
29.09.2021 

 

Raport suplimentar 
de adoptare cu 
amendamente 
(422/RS din 

29.09.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
612/2020/2021 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui imobil 
din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Agenţiei Domeniilor 
Statului, în domeniul public 
al oraşului Odobeşti, 
judeţul Vrancea 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
constitutionalitate și 
Comisia juridică 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
transmiterii bunului imobil - teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 
în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. 
Potrivit expunerii de motive, pe terenul care face obiectul 
propunerii sunt edificate construcţiile în care îşi desfăşoară 
activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind 
utilizat în baza contractului de concesiune nr.1/2006, 
încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, la 
nivelul administraţiei locale, se intenţionează 
implementarea proiectului privind construcţia, dotarea şi 
echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic Odobeşti 
şi, pentru a fi eligibil în vederea obţinerii finanţării, 
solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate sau să aibă 
în administrare imobilul respectiv 

1 deputat 27.09.21 
Raport  

de respingere 
(398/R/din 27.09.21) 



 

 
IV. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 230/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.33/2021 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în 
străinătate. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.156/2000, urmărindu-se instituirea în 
sarcina furnizorilor de servicii de plasare stabiliţi pe teritoriul 
unui alt stat membru al Uniunii Europene, care desfăşoară pe 
teritoriul României activităţi de mediere şi plasare a forţei de 
muncă, a unor obligaţii pe care le au şi agenţii români de plasare 
a forţei de muncă. De asemenea, se preconizează modificarea 
definiţiei medierii, precum şi stabilirea unor obligaţii 
suplimentare în sarcina agenţilor de plasare a forţei de muncă în 
străinătate şi a furnizorilor de servicii de plasare, în vederea 
creşterii gradului de protecţie a cetăţenilor români aflaţi în 
căutarea unui loc de muncă în afara ţării. Totodată, sunt 

Guvern 
1.09.21 

20.09.21 
27.09.21 

Raport  
suplimentar de 

aprobare  
cu amendamente 

(358/RS din 
27.09.21) 

2. PLx 642/2020 

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 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură și Comisia 
juridică 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. De 
asemenea, iniţiativa vizează modificarea art.121 din Legea 
nr.18/1991, în sensul ca finanţarea activitaţii de cadastru 
funciar, precum şi a băncilor de date aferente acestora, la 
nivel judeţean şi naţional, să se realizeze de la buget, iar în 
cazul planurilor parcelare realizate şi recepţionate potrivit 
legislaţiei specifice a cadastrului, să fie aplicabile 
dispoziţiile referitoare la cofinanţare, prevăzute de art 9 
alin.(29)-(30)1 din Legea nr.7/1996. 

12 
deputați 

27.09.21 
Raport de adoptare 

cu amendamente 
(401/R din 27.09.21) 

3 Plx 
272/2017/2018 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice 
locale şi a Legii 
nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
constitutionalitate 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.215/2001, în sensul 
modificării procedurii de validare a mandatelor 
consilierilor locali, respectiv judeţeni, şi anume de către 
instanţă, precum şi amendarea Legii nr.393/2004, în sensul 
schimbării procedurii privind validarea şi încetarea 
mandatului de către primar, respectiv consilier local sau 
judeţean 

46 
deputați 

și 
senatori 

29.09.21 
Raport  

de respingere 
(406/R/din 29.09.21) 



 

modificate prevederile art.19 alin.(1) referitoare la calificarea 
unor fapte drept contravenţii şi la sancţionarea acestora 

2 PLx 72/2017 

Proiect de Lege pentru 
modificarea 
art.533 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.68 / 2003 privind 
serviciile sociale 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(2) al art.533 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003, în 
sensul eliminării operatorilor economici cu scop lucrativ, pentru 
toate serviciile sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia 
celor prevăzute la art.73 alin.(2) lit.a) şi c), art.77, art.78 şi art.83 
din Legea nr.292/2011, din categoria furnizorilor privaţi de 
servicii sociale care au acces nediscriminatoriu la sursele publice 
de finanţare, în condiţiile legii 

14 
deputați 

și 
senatori 

27.09.21 

Raport de 
respingere 
(400/R din 
27.09.21) 

3. PLx 61/2020 

Proiect de Lege privind 
completarea Legii 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării 
forţei de muncă 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.76/2002, în sensul stimulării angajării persoanelor cu 
handicap din grupuri vulnerabile 

11 
deputați 

și 
senatori 

27.09.21 

Raport de 
aprobare 

(402/R din 
27.09.21) 

4. PLx 37/2020 

Proiect de Lege pentru 
completarea alin.(1) al 
art.22 din Legea 
nr.176/2018 privind 
internshipul. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
art.22 alin.(1) din Legea nr.176/2018, fiind vizată, potrivit 
expunerii de motive, flexibilizarea procesului de accedere pe 
post a internilor în instituţiile publice, prin eliminarea condiţiei 
obligativităţii susţinerii unui concurs sau a unui examen pentru 
ocuparea unui post la instituţiile, autorităţile publice ori alte 
unităţi bugetare, pentru internii care au finalizat un stagiu de 
internship cu o evaluare pozitivă 

31 
deputați 

și 
senatori 

27.09.21 

Raport de 
respingere 
(403/R din 
27.09.21) 

5. PLx 558/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.153/2017, în sensul menţionării exprese a 
localităţilor Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi 
Uricani din judeţul Hunedoara în categoria localităţilor în care 
personalul didactic, cel medical şi cel care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul serviciilor de asistenţă socială, beneficiază 
de acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază 

1 senator 27.09.21 

Raport 
suplimentar de 

respingere 
(527/RS din 

27.09.21) 

6. PLx 516/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.13 din 
Legea nr.319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în 
muncă 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
sanătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.13 din Legea nr.319/2006, intervenţia legislativă vizând 
stabilirea instrumentului prin care să se reglementeze testarea 
psihologică a aptitudinilor la angajare, precum şi controlul 
psihologic periodic, ulterior angajării 

17 
deputați 

și 
senatori 

29.09.21 

Raport de 
respingere 
(407/R din 
29.09.21) 

 



 

V. Comisia pentru sănătate 

 

VI. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
612/2020/2021 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui imobil 
din domeniul public al 
statului şi din 
administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, în 
domeniul public al 
oraşului Odobeşti, judeţul 
Vrancea 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
constitutionalitate și 
Comisia pentru 
administratie 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
transmiterii bunului imobil - teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. 
Potrivit expunerii de motive, pe terenul care face obiectul 
propunerii sunt edificate construcţiile în care îşi desfăşoară 
activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat 
în baza contractului de concesiune nr.1/2006, încheiat cu 
Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, la nivelul 
administraţiei locale, se intenţionează implementarea 
proiectului privind construcţia, dotarea şi echiparea bazei de 
practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a fi eligibil 
în vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină 
drept de proprietate sau să aibă în administrare imobilul 
respectiv 

1 deputat 27.09.21 
Raport  

de respingere 
(398/R/din 27.09.21) 

2 PLx 642/2020 

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 
– raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură și Comisia 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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. De asemenea, iniţiativa 
vizează modificarea art.121 din Legea nr.18/1991, în sensul 
ca finanţarea activitaţii de cadastru funciar, precum şi a 
băncilor de date aferente acestora, la nivel judeţean şi 
naţional, să se realizeze de la buget, iar în cazul planurilor 
parcelare realizate şi recepţionate potrivit legislaţiei specifice 

12 
deputați 

27.09.21 
Raport de adoptare 

cu amendamente 
(401/R din 27.09.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 516/2019 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.13 din Legea 
nr.319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă 
– raport comun cu Comisia 
pentru muncă 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
completarea art.13 din Legea nr.319/2006, intervenţia 
legislativă vizând stabilirea instrumentului prin care să 
se reglementeze testarea psihologică a aptitudinilor la 
angajare, precum şi controlul psihologic periodic, 
ulterior angajării 

17 
deputați și 
senatori 

29.09.21 
Raport de respingere 
(407/R din 29.09.21) 



 

pentru administratie a cadastrului, să fie aplicabile dispoziţiile referitoare la 
cofinanţare, prevăzute de art 9 alin.(29)-(30)1 din Legea 
nr.7/1996. 

 
VII. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
612/2020/2021 

Proiect de Lege privind 
transmiterea unui imobil din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, în 
domeniul public al oraşului 
Odobeşti, judeţul Vrancea 
– raport comun cu Comisia 
juridică și Comisia pentru 
administratie 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
transmiterii bunului imobil - teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul 
public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit expunerii de 
motive, pe terenul care face obiectul propunerii sunt edificate 
construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic 
Odobeşti, terenul fiind utilizat în baza contractului de concesiune 
nr.1/2006, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, la 
nivelul administraţiei locale, se intenţionează implementarea 
proiectului privind construcţia, dotarea şi echiparea bazei de 
practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a fi eligibil în 
vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină drept de 
proprietate sau să aibă în administrare imobilul respectiv 

1 deputat 27.09.21 

Raport  
de 

respingere 
(398/R/din 
27.09.21) 

2 Plx 
272/2017/2018 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale 
şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali 
– raport comun cu Comisia 
pentru administratie 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.215/2001, în sensul modificării procedurii de 
validare a mandatelor consilierilor locali, respectiv judeţeni, şi 
anume de către instanţă, precum şi amendarea Legii nr.393/2004, 
în sensul schimbării procedurii privind validarea şi încetarea 
mandatului de către primar, respectiv consilier local sau judeţean 

46 
deputați  

și 
senatori 

29.09.21 

Raport  
de 

respingere 
(406/R/din 
29.09.21) 

 

VIII. Comisia pentru tineret și sport  
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 305/2020 

Propunere 
legislativă privind 
institurea zilei de 
19 iulie - Ziua 
naţională a înotului 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 19 
iulie drept Ziua naţională a înotului. Intervenţia legislativă este argumentată 
în expunerea de motive prin faptul că simbolistica datei de 19 iulie este una 
cu totul aparte pentru nataţia mondială. Astfel, la 19 iulie 1908, cu prilejul 
desfăşurării celei de-a IV-a ediţii a Jocurilor olimpice de vară de la Londra, 
era infiinţată Federaţia Internaţională de Nataţie 

52 
deputați și 
senatori 

27.09.21 

Raport de 
adoptare 

(399/R din 
27.09.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 

Închiderea automată a școlilor din România  
în funcție de incidența localităților este o excepție în Europa și nicidecum o regulă! 

 

Închiderea școlilor în localitățile cu o incidență foarte mare a infectărilor COVID-19 devine iminentă și este menționată 
tot mai des, în ultima perioadă, inclusiv de ministrul Educației. Chiar dacă numeroși experți și inclusiv ministrul argumentează 
că școlile trebuie menținute cât mai mult timp deschise și închise ultimele, autoritățile invocă prevederile legale potrivit cărora, 
atunci când e atinsă incidența de 6/1000 într-o localitate, școlile trebuie să se închidă. Existența unui astfel de prag transformă 
România într-una dintre foarte puținele excepții unde reglementările prevăd închiderea școlilor la nivel de localitate. În 
majoritatea țărilor de pe continent, rata de vaccinare este mult mai mare decât în România, iar acolo unde e considerată 
insuficientă se fac campanii de testare și vaccinare pe baza cărora autoritățile să poată lua decizii croite pe nevoile comunității. 

Conform unei analize apărută în cadrul unui articol de presă, există o corelație foarte interesantă între abordarea școlii în 
context Covid-19 a țărilor din Uniunea Europeană, rata de vaccinare a populației acestora și rezultatele PISA 2018. Țările cele 
mai relaxate și mai dornice să țină școlile deschise au și cele mai bune rezultate PISA și au și cele mai ridicate rate de 
vaccinare. La polul opus, țările dispuse să închidă școlile după un anume prag al infectărilor în localitate sunt cele care au cele 
mai reduse rate ale vaccinării, dar și cele mai slabe rezultate în PISA 2018. Țările cu rezultate medii la PISA depun eforturi 
susținute să țină școlile deschise, iar unele dintre ele au o rată de vaccinare moderată. 

Autoritățile române au făcut eforturi minime, în ultimele luni, pentru a promova vaccinarea la nivelul populației 
generale și la nivelul profesorilor, în cazul cărora rata vaccinării a rămas aproape neschimbată din mai până în septembrie. Alte 
măsuri pentru a preveni închiderea școlilor, pe lângă principalele măsuri decise anul trecut, nu au fost luate decât pe hârtie 
(precum cele referitoare la testarea în școli). Ordinul comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației privind măsurile 
de desfășurare a școlii în condițiile pandemiei prevede că elevii, cu excepția celor din învățământul special, trec la școala 
online atunci când, într-o localitate, incidența cumulată în ultimele 14 zile este de 6/1000 de locuitori. 

Între timp, cele mai multe școli europene au renunțat la astfel de praguri. De ce? Pe de o parte, spre deosebire de 
România și Bulgaria, aflate pe ultimele locuri în Europa din punct de vedere al ratei de vaccinare a populației, în țările vest-
europene rata vaccinării este foarte ridicată, de peste 70-80% în cazul populației adulte, ceea ce permite o relaxare a regulilor 
chiar și în condițiile răspândirii versiunii Delta, având în vedere faptul că, deși mai puțin eficientă în cazul acestei tulpini, 
vaccinarea previne, în cele mai multe situații, cazuri grave de Covid-19. 

Pe de altă parte, acolo unde rata vaccinării atinge valori medii, cum se întâmplă în țări din centrul Europei, autoritățile 
au deschis anul școlar prin campanii de testare și/sau de continuare a vaccinării personalului didactic și a adolescenților. Ele 
urmăresc, astfel, să facă o evaluare a situației epidemiologice reale, așa încât să poată interveni mai eficient, așa încât școlile să 
nu se închidă sau, în cazul în care o astfel de măsură se impune, să fie respectat principiul “școlile se închid ultimele și se 
deschid primele”, care în România a fost proclamat de autorități de-a lungul pandemiei, fără să fie respectat. 

Ne convingem în ultimele zile că valul patru al pandemiei i-a prins pe guvernanți la fel de nepregătiți ca și în 
precedentele valuri. Școlile sunt la fel de nepregătite ca și anul trecut, pentru a face față provocărilor generate de epidemie, iar 
regulile după care se desfășoară cursurile în noul an școlar demonstrează din plin incapacitatea Guvernului de a asigura dreptul 
neîngrădit la educație, prevăzut de Constituție și de a garanta desfășurarea orelor cu prezență fizică, în condiții de siguranță. 
 

Deputat 
Mirela Adomnicăi 

*** 
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În România reală alimentele sunt scumpe, puterea de cumpărare scade, scade și consumul!  
Românii sunt tot mai necăjiți! 

Stimați colegi liberali, 
România se află din nou în impas. Pandemia ne ia iar pe nepregătite și se manifestă cu repeziciune, PNRR este în 

pericol de a eșua lamentabil, la nivel de implementare (pentru că nici astăzi nu este aprobat), facturile la energie și gaze 
cocoșează românul de rând, iar învățământul se măsoară în numărul de cazuri la mia de locuitori.  Nu mai sunt locuri la ATI, 
dar nici la morgă, 90% dintre cei care au murit săptămâna trecută, erau nevaccinați. Islanda, Irlanda, Norvegia au 90% din 
populație vaccinată, Franța 80%, noi, undeva la 33%. Eșecul vaccinării vă aparține! 

România este sufocată de griji, de prețuri, de starea de alertă din care nu mai ieșim. Țara a rămas încremenită în 
proiectele de pripas ale lui Orban sau ale lui Cîțu. Niciunul nu se referea la români, ci la funcții politice. 

N-ați văzut cumva o țară? Se numește România și ați lăsat-o neguvernată, ca să vă împărțiți sinecurile într-un spectacol 
grotesc, cu 5000 de oameni, cu huiduieli, îmbrânceli și invective, cu parfum de mici. 

Urât și trist și greu de justificat pentru oamenii care nu-și pot duce copiii la școală, nu-și pot organiza petreceri pentru 
momentele deosebite din viața lor, pentru polițiștii care nu pot amenda nerespectarea regulilor, pentru că cetățeanul de rând le 
arată o poză cu întâiul ales al României, fericit și fără mască, bucuros că protejatul său este  impus în fața partidului. 

V-ați sabotat încontinuu între voi, uitând de România. De trei săptămâni, din cauza crizei politice pe care ați generat-o, 
România stă pe loc, doar partidul merge înainte, peste un covor nou, după care se ia folia fix înainte să apară președintele, ca 
nu cumva pașii acestuia să ia contact direct cu Pământul. 

Congresul a trecut, ce rămâne de făcut? Rămâne să dezghețați România, țara în care căldura este un lux, țara înghețată 
de venituri, dar neplafonată la facturile de energie și curent. 

Instabilitatea politică și dezastruoasa guvernare de dreapta generează sărăcie și disperare în viața românilor și necesită o 
intervenție imediată. 

Suntem la mâna unei găști cu miniștri incoerenți, absenți, semianalfabeți, fără carismă și fără empatie, dar prinși până 
peste urechi de lupta internă pentru putere. 

Țara nu se împarte, domnilor, în gașca lui Orban sau gașca lui Cîțu, în funcții de prim-vicepreședinți, vicepreședinți sau 
secretar general de partid. 

Țara se împarte în români care nu-și vor mai putea plăti facturile, nu-și vor mai timite copiii la școală, pentru că, din 
nou, campania de vaccinare a eșuat lamentabil, își vor pierde locurile de muncă și nu vor porni căldura sau vor sta pe întuneric 
pentru a face economie. 

Țara se împarte în români neputincioși, lăsați la mâna unei ministrese care își bagă mâinile în urechi, deranjată fiind de 
strigătele unei șomere, trecută de 50 de ani, care vrea să muncească, dar pe care nu o mai angajează nimeni sau la mâna unui 
premier care se visează noaptea Superman și ziua se postează pe Insta, descoperind, ca un copil mic, tehnologia.  

În plus, pe burta goală, recomandarea sportului celor bogați și relaxați este o dovadă crasă de ignoranță, lipsă de empatie 
și decuplare de la viața reală.  

La audiențe, principala problemă semnalată este plata facturilor sau lipsa locului de muncă. În iarnă căldura va fi un lux, 
iar lumina un privilegiu. 

Votați inițiativa PSD de plafonare a prețurilor la energie și gaze, altfel acestea vor fi un lux pentru majoritatea familiilor 
din România. 

Grăbiți aprobarea PNRR - să vină investițiile și infuzia de bani pentru comunități! 
Luați măsuri pentru stoparea pandemiei, fie prin vaccinare, fie prin prevenire și punerea la dispoziția populației testarea 

gratuită, măști la prețuri accesibile și acces la sănătate, prin protocoale sanitare temeinice. 
În România reală, cea în care nu se joacă golf și nici oamenii nu se cred Superman, decât în urma consumului de 

substanțe interzise, alimentele sunt scumpe, puterea de cumpărare scade, scade și consumul! Românii sunt tot mai necăjiți! 
Asta-i realitatea, domnilor! Coborâți din palatele de fildeș printre oamenii de rând, încovoiați de prețuri, facturi și 

pandemie și începeți să guvernați, dacă nu lasați pe alții! 
 

Deputat 
Emil-Florin Albotă 

*** 
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Trebuie să apreciem știința și educația în fiecare moment, nu doar pe 5 octombrie! 
 
Stimați colegi, 
De Ziua mondială a Educaţiei, pe care o celebrăm an de an pe 5 octombrie, doresc să  urez un călduros ”La mulţi ani!” 

şi multă putere de muncă și răbdare întregului personal didactic de la noi din ţară! Această zi este cu siguranță cea mai bună 
ocazie să ne demonstrăm direct aprecierea şi recunoştinţa faţă de foştii noştri profesori, învăţători şi educatori. Toți aceștia ne-
au însoţit în călătoria magică a cunoaşterii, iar astăzi suntem într-o destinație profesională la care ei au contribuit în cea mai 
mare măsură. 

Ziua mondială a educaţiei este prilejul perfect să încurajăm profesorii şi educatorii să continue să susţină cu pasiune, 
dăruire şi tărie pregătirea elevilor, să perfecţioneze studenţii şi să-i facă eminenţi, dar şi să îi învețe alfabetul pe micii boboci.  

Prin intermediul acestei declarații politice vreau să îmi exprim aprecierea și recunoștința față de meritele tuturor 
profesorilor în dezvoltarea armonioasă a omului. De asemenea, ţin să subliniez şi rolul pe care întreg sistemul educaţional îl 
are în formarea armonioasă a tinerilor. Numai că educaţia este un alt domeniu pe cât de important, pe atât de neglijat de 
guvernarea de dreapta!  

Proiectul România educată a murit înainte să se nască, la fel cum au făcut și restul măsurilor propagandistice ale PNL-
USR-PLUS, din campania electorală parlamentară de anul trecut. Au transformat educația într-o Cenușăreasă pedepsită la 
involuție. Noi, cei de la PSD, am făcut mereu dovada că suntem conştienţi de impactul major pe care instruirea şcolară îl are în 
pregătirea generaţiilor viitorului, în crearea specialiştilor atât de necesari dezvoltării societăţii. Din acest raţionament, pe lângă 
diversele programe de îmbunătăţire a actului pedagogic, noi am garantat accesul la un sistem de învăţământ de calitate, am 
valorificat mai mult potenţialele educaţiei şi ale cercetării prin sprijinirea tinerilor performanţi şi prin deschiderea sistemului de 
învăţământ universitar către partenerii educaţionali internaţionali. 

Noi am dat startul politicilor publice în domeniul învăţământului, la nivel primar, gimnazial, universitar şi 
postuniversitar. În timp ce ei au dat startul politicilor de împotmolire a întregului sistem educațional. Refuză testarea gratuită a 
copiilor și preferă să le blocheze accesul la cursurile cu predare fizică în favoarea orelor ținute online. Numai că nici acum, la 
peste un an și jumătate de pandemie, nu toți copiii au intrat în posesia tabletelor promise de guvernanți și nici nu au acces la 
internet. Iar odată cu scumpirea curentului electric, este foarte posibil să nu mai aibă nici lumină la care să învețe.  

Domnilor guvernanți, întoarcerea forțată la lampă sau lumânare nu înseamnă progres! Înseamnă regres! Regres 
înseamnă și cursurile ținute doar pentru o parte dintre elevii care au acces la internet! Să arunci România în beznă înseamnă să 
o întorci în Evul Mediu! Să o condamni la boală, frig, sărăcie, întuneric și neștiință înseamnă crimă! Și e cu premeditare! Și 
etapizat pusă în practică! Nu prin manipulări subtile se guvernează o țară, ci prim măsuri ferme și asumate, prin măsuri în 
favoarea celor mulți! 

Și pentru că sărbătorim Ziua Educației, țin să vă adresez o întrebare la care nu aștept niciun răspuns de la niciunul dintre 
dumneavoastră, stimați colegi de dreapta, ci vreau să meditați la această problemă și să și îndreptați lucrurile cât mai stați la 
guvernare și când încă nu este mult prea târziu. Vă întreb dacă învățătura fiecăruia dintre dumneavoastră se limitează la 
manipulările ieftine pe care le demonstrați și cu care îi sfidați în față pe români, zi de zi, atunci când le aruncați praf în ochi, cu 
majorări de sub 1 leu pentru diverse beneficii sau când le tăiați subvențiile la căldură? Iar dacă răspunsul este negativ, este clar 
că vă mințiți singuri! În cazul unui răspuns pozitiv, ați da dovadă pentru prima dată de ceva demnitate, deși astfel le anulați 
toată truda tuturor dascălilor de bună-credință prin ale căror mâini ați trecut cu toții prin diversele forme de învățământ 
absolvite sau...nu!  

Țin să îmi subliniez crezul că investind în educaţie, investim în tineri, în viitorul nostru, al tuturor românilor! Iar ceea ce 
guvernarea PSD a făcut în acest domeniu fundamental trebuie rapid implementat cu ajustările de rigoare rezultate din 
provocările pandemiei. Lăsați-vă orgoliile deoparte, domnilor încă guvernanți, și redresați învățământul cu soluțiile viabile pe 
care PSD le prezintă public zi de zi!  

Nu trufiile dumneavoastră vor conta pe viitor, ci destinul acestui popor dus mai departe de generații profesionalizate 
sau, din nefericire, aproape deloc! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
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Declarație politică 
 

Congresul partidului de guvernământ a oferit un spectacol ridicol și trist! O garnitură de oameni vechi sub bagheta unui 
lider imberb a îngropat speranța pentru progres, bunăstare și responsabilitate. Două zile îmbibate cu discursuri patetice și nimic 
despre problemele oamenilor, despre spirala nebună a creșterii prețurilor, despre soluții pentru sănătate, educație sau 
economie. Liberalii conduc prin slogane și discursuri șablon, întocmai ca și confrații lor plusr-iști, de care s-au despărțit doar 
pentru că ego-ul fiecăruia este mai mare decât putința oricăruia dintre ei. Politicienii puterii sunt complet desprinși de 
problemele oamenilor, preocupările lor nu au nimic în comun cu nevoile cetățenilor și nici o legătură cu crizele pe care țara le 
traversează: criza sanitară și cea economică. Atitudinea lor adâncește cea mai dramatică dintre crize, pe cea a încrederii 
oamenilor în autoritățile statului. România, acum mai săracă, mai bolnavă, împrumutată la valori și dobânzi fără precedent, 
aflată în derivă și neguvernată, în fapt, de un an are nevoie de soluții viguros aplicate, are nevoie de viziune și de conducători 
competenți. Cum să mai creadă oamenii ca viața lor de astăzi sau mâine va fi mai bună, când cei care s-au instalat la putere 
vorbesc de un an despre alegerile care se vor desfășura peste trei ani? Ce să nădăjduiască oamenii că se va schimba în bine, 
când singura preocupare a guvernanților este aceea de ne asigura că ei vor sta la putere opt ani? Niciodată în istoria recentă n-a 
existat un astfel de clivaj între nevoile populației și preocupările celor care conduc țara. După un an și jumătate de criză 
medicală și miliarde de euro cheltuite haotic, avem același număr de paturi la ATI, avem personal medical epuizat în ore 
suplimentare și neplătit, am fost singura țară din lume care și-a arestat medical infectații asimptomatici, care și-a îngropat 
oamenii în saci de plastic și care și-a condamnat la moarte bolnavii cronici prin refuzul de a-i trata în spitale. După un an de 
anunțuri triumfaliste despre mersul „wow” al economiei am ajuns la galopul inflației, facturi dublate la gaze și costuri pe care 
oamenii nu și le mai permit pentru traiul de zi cu zi. Generații de tineri și copii sunt schilodite intelectual prin aceea că am fost 
singura țară care a practicat continuu școala online. Guvernanții PNL-PLUSR se încăpățânează de un an să aplice același 
soluții care au eșuat în a proteja populația, soluții care au făcut mai mult rău. Campania de vaccinare, evocată tot triumfalist 
este, în fapt, un eșec lamentabil tocmai prin aceea că discursul nu are nimic de-a face cu realitatea țării. Cum să vrei să treci de 
pragul a 50% din populație vaccinată când n-ai făcut nimic pentru mediul rural, acolo unde se află jumătate din oameni? Toată 
campania, discursul, spoturile publicitare și argumentarea pentru vaccin sunt concepute și difuzate doar pentru înțelesul și 
preocupările publicului urban, dinamic și emancipat. România, dragi guvernanți nu este eșantionul celor care conversează pe 
Facebook și atâta vreme cât veți vorbi doar cu acest segment restrâns de oameni și doar pentru ei, realitatea vă va surprinde 
năucitor. Inclusiv la alegeri, care vor fi mai repede decât cele de peste trei ani, pentru care vă pregătiți de când le-ați pierdut pe 
cele de acum un an.  

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

1 octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 
 

Domnule președinte de Ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Ne mai despart câteva ore până la un important eveniment căruia se cuvine să-i acordăm întreaga noastră atenție.  
În fiecare an, la 1 octombrie, este marcată Ziua internaţională a persoanelor vârstnice. 
Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

prin elaborarea unui Plan internaţional de acţiune privind ajutorarea persoanelor în vârstă.  
Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, Adunarea Generală a ONU şi Consiliul Economic şi Social au cerut guvernelor 

statelor membre ONU să elaboreze cu prioritate programe vizând sprijinirea persoanelor de vârsta a treia. 
Aceste obiective au fost incluse în Agenda 2030 şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 
Potrivit ONU, la nivel mondial, populaţia de peste 60 de ani este estimată să ajungă la 1,4 miliarde în 2030. La nivel 

european, potrivit Eurostat, se constată o îmbătrânire a populaţiei, astfel că până în anul 2080, aproape 30% din cetăţeni vor 
avea vârsta de 65 de ani sau peste.  

În România, potrivit aceluiaşi studiu, populaţia vârstnică va înregistra o tendinţă accelerată de creştere. Astfel, cei cu 
vârsta de 65 de ani și peste, reprezintă 19% din populație. Din păcate, 32.8% dintre aceștia se află în risc de excluziune socială 
sau sărăcie. Vârstnicii români se confruntă cu numeroase probleme, ignorate total de actuala guvernare. 
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În acest sens este demn de semnalat apelul adresat Doamnei Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale de 
către cele peste 80 de organizații neguvernamentale cu preocupări în domeniu. Acestea trag un semnal de alarmă privind lipsa 
reformelor dedicate persoanelor vârstnice în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență. 

„Reformele dedicate serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice lipsesc cu desăvârșire din Planul Național de 
Redresare și Reziliență. Trebuie acordată importanța cuvenită persoanelor vârstnice și să se propună reforme care să răspundă 
nevoilor acestora.” 

Peste 3.8 milioane de vârstnici, categoria socială cea mai afectată de pandemia Covid - 19 s-au confruntat cu limitări 
severe privind accesul la servicii sociale și medicale. 

Partidul Social Democrat este preocupat de soarta vârstnicilor și are soluții pentru o viață mai bună cuvenită părinților, 
bunicilor și îndrumătorilor noștri cărora la ceas aniversar le urează: La mulți ani! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Hotărârea de Guvern prin care a fost impus certificatul verde este ilegală 
 

Domnulepreședinte de ședință 
Stimați colegi / Stimate colege, 
Am luat act ieri de Hotărârea de Guvern care a introdus deja obligativitatea prezentării în anumite localuri a 

Certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID, în cazul în care rata de infectare depășește un anumit prag, respectiv 
3 cazuri la 1.000 de locuitori. 

Înțeleg din această hotărâre de guvern că se introduce o limitare a dreptului de circulație care este garantat atât în 
articolul 45 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cât și în articolul 25 din Constituția României.  

Nu cred că mai e nevoie să prezint aici toate deciziile Curții Constituționale care spun clar că, în cazul restrângerii unor 
drepturi fundamentale este necesară o reglementare prin LEGE, votată aici, în Parlament, nu în Palatul Victoria, iar 
restrângerea dreptului respectiv trebuie să fie temporară, adică pe o durată limitată în timp. 

Veți spune probabil că prezentarea unui certificat COVID nu este o restrângere a dreptului fundamental al liberei 
circulații, întrucât la fel este necesar să prezentăm o carte de identitate sau un pașaport atunci când ne deplasăm dintr-un stat 
membru în alt stat membru al Uniunii Europene. Da, așa ar fi dacă cetățenii nu ar avea niciun fel de constrângeri pentru a 
obține acest certificat verde. Dar în momentul în care le spui cetățenilor că trebuie să plătească din buzunarul lor, în mod 
repetat, o sumă de bani, pentru a respecta o obligație impusă de lege, este ca și cum i-ai forța să se îndrepte către vaccinarea 
anti-covid.  

Eu nu zic că nu ar fi bine să avem cât mai mulți români vaccinați. Cu o singură condiție! Să fie prin consimțământ liber, 
nu cu forța!  

Am văzut cu toții care a fost rezultatul acestei comunicări a Grupului de Comunicare Strategică – GCS, care a insistat 
atât de mult pe conceptele de obligație, coerciție, sancțiune, impunere. Reacția firească a populației a fost de reținere, de 
apărare, și am văzut cu toții că suntem pe penultimul loc în ce privește rata de vaccinare.  

În plus, am văzut peste tot în lume, inclusiv în România, că persoanele vaccinate se pot infecta și pot transmite virusul. 
Deci vaccinul singur nu poate pune capăt acestei pandemii. E nevoie, așa cum spune și Organizația Mondială a Sănătății, să 
folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, distanțare, mască de protecție, igienă și, nu în ultimul rând, testare 
periodică. 

În aceste condiții dacă statul român este un stat responsabil și dacă vrea cu adevărat să lupte eficient cu această 
pandemie, atunci e obligatoriu, ca testele să fie gratuite sau măcar accesibile, la fel cum sunt și vaccinurile. A forța oamenii să 
aleagă între teste scumpe contra-cost și vaccinuri gratuite, e ca și cum i-ai forța să accepte vaccinarea, ceea ce este profund 
imoral, ilegal și neconstituțional.  

Varianta corectă este vaccinare, plus testare. Iar testarea trebuie să fie gratuită cel puțin în școli, la elevi și profesori, dar 
și în cazul altor categorii profesionale esențiale, cum sunt medicii, pompierii, polițiștii etc. În ce privește restul populației, 
testarea ar trebui să fie cel puțin accesibilă din punct de vedere financiar și aici avem multe modele în U.E., de la acordarea 
unui număr limitat de teste gratuite fiecărui cetățean, cum e în Austria, până la subvenționarea prețului testelor cum e în Italia. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2021  
Săptămâna 27 septembrie -1 octombrie 2021  

 

 

13 
 

Deci dacă tot ne luăm după alții din U.E. ar fi bine să preluăm toate aspectele nu doar cele care sunt mai comode pentru 
Guvern.  

Cred că fiecare cetățean care plătește taxe și impozite, inclusiv contribuții pentru sănătate, are dreptul la astfel de 
facilități în ce privește testarea. Iar după ce își va cântări riscurile și beneficiile poate opta, desigur și pentru vaccinare, dacă nu 
a făcut-o încă. Aceste facilități pentru testare ar trebui să fie valabile inclusiv pentru persoanele vaccinate, care, așa cum 
arătam mai sus, se pot infecta și pot transmite virusul.  

Guvernul a aruncat zeci și sute de milioane de euro pe vaccinuri, pe care acum le donăm sau le vindem la prețuri mai 
mici pentru că sunt în prag de expirare. Înțeleg că s-au anulat unele dintre comenzile uriașe pentru care se alocaseră bani. Să 
direcționăm aceste fonduri de la vaccinuri către teste și atunci, cu siguranță vom reduce semnificativ rata de infectări, de cazuri 
grave sau decese.  

Vă dau un singur exemplu: Danemarca este prima țară care a ridicat toate restricțiile. Cum a fost posibil acest lucru? Pe 
lângă faptul că are o rată foarte mare de vaccinare, circa 80% din populație, Danemarca este campioana mondială la numărul 
de teste pe cap de locuitor. Au realizat peste 80 de milioane de teste la o populație de 6 milioane de locuitori, în timp ce 
România abia a atins 13 milioane de teste pentru 19 milioane de cetățeni. Faceți comparația și trageți singuri concluziile!  

Concluzia mea este: VACCINARE PLUS TESTARE GRATUITĂ SAU ACCESIBILĂ PENTRU TOȚI!!! 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Facturile la gaze și energie electrică- noi biruri pe capul românilor! 
 

Dragi romani, dragi colegi, începem o nouă săptămână cu speranța că Guvernul României va începe să funcționeze din 
nou pentru cetățeni și nu pentru congresul P.N.L., așa cum s-a întâmplat din păcate până ieri. 

Și trăim cu speranța că Ministerul Economiei, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să facă scut în 
jurul românilor și împotriva abuzurilor companiilor care au pus noi biruri pe capul românilor, anume facturile la gaze și mai 
ales facturile la energie electrică. 

Contextul acestei discuții reclama urgența intervenției autorităților, sezonul rece bătând la ușă.  
Nu putem trece cu vederea declarația oficială a președintelui Consiliului Concurenței care a precizat, faptul că, romanii 

vor trebui să se obișnuiască cu facturi mari la energie și gaze. 
Nu putem trece cu vederea nici estimările specialiștilor din domeniu care au calculat suma la care ar ajunge facturile 

românilor la gaze și curent în următorul sezon rece cifrele fiind îngrijorătoare: astfel, o familie care ar locui într-un apartament 
de 2 camere ar urma să plătească facturi de aproximativ 1000 ron pentru încălzire în timp ce costurile unui apartament de 3 
camere sau a unei case de locuit s-ar ridica la suma aproximativa de 1500 ron. 

Într-adevar, pentru consumatorii vulnerabili și aici ne referim la familiile  cu venituri de sub 810 lei, venit minim net pe 
persoană, sau persoanele considerate vulnerabile pe criteriu de vârstă sau pe criteriu de așezare geografică a intervenit legea 
consumatorului vulnerabil cu o schemă de ajutor financiar precizata expres în art. 7 alin. 3 din legea menționată, însă, mai sunt 
încă alte doua situații grave, nereglementate, asupra cărora Ministerul Economiei prin Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor ar trebui să se pronunțe: 

1. Ce se întamplă în cazul facturilor astronomice de zeci de milioane de lei calculate de distribuitorii de energie?  
2. Ce se întâmplă în situațiile în care distribuitorii de energie notifică în mod unilateral consumatorii de modificarea 

abuzivă a planurilor tarifare în timpul valabilitătți unui contract pe o perioadă determinată și cu elemente tarifare diferite și 
agreate atât de distribuitor cât și de consumator, fie el vulnerabil sau nu. 

Având în vedere cele precizate, în calitate de reprezentant al poporului român, singurul deținător al atributului 
suveranității statului, fac apel la reprezentanții Ministerului Economiei și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
să iasă din pasivitate și să elaboreze o serie de măsuri, proceduri,  la care să poată apela consumatorii, cetățenii români, atunci 
când facturile se transformă în biruri sau atunci când distribuitorii doresc în mod abuziv să modifice planurile tarifare în mod 
unilateral. 

Aceste proceduri ar trebui popularizate atât pe site-urile oficiale ale instituțiilor precizate cât și în clipuri video la 
televiziunea națională și la Radiodifuziune, la ore maxime de audiență sau în timpul principalelor buletine de știri ale zilei, sub 
titulatura: informații cu caracter general: Spune stop abuzurilor! 
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Considerăm că o astfel de campanie de informare a populației are caracter de urgență și ar oferi o șansă românilor 
abuzați de poziția dominantă a distribuitorilor de gaze sau energie electrică. 

 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
 

Circ fără pâine la Congresul PNL 2021, organizat cu 5.000 de oameni în plină pandemie. 
Legile nu sunt făcute pentru cei care le adoptă 

 

Organizarea Congresului PNL, pe 25 septembrie, cu participarea a 5.000 de liberali din întreaga țară reprezintă un act de 
iresponsabilitate majoră, în condițiile în care Capitala se află în  scenariul roșu, după ce rata de infectare a depășit sâmbătă 
pragul de 4 la mia de locuitori. 

În lupta pentru șefia partidului PNL, s-a uitat complet de pandemie! În plin val 4, mii de oameni, inclusiv președintele 
Klaus Iohannis, s-au aflat  strâns uniți, la propriu,  în sala în care s-a organizat congresul PNL. 

În loc să fie îngrijorat de încălcarea tuturor normelor de protecție sanitară și să poarte mască, așa cum poartă fiecare 
copil când merge la școală, șeful statului era preocupat de cum a decurs campania la nivel ideologic. Acesta a criticat faptul că 
nu a existat o competiție de idei și proiecte, ci o luptă prea personală între principalii candidați: Florin Cîțu și Ludovic Orban. 

În condițiile creșterii alarmante a numărului de cazuri COVID-19, organizarea unui congres politic, cu prezența fizică a 
5.000 de persoane într-un spațiu închis, constituie infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor și amenință în mod direct 
sănătatea publică.  

Astea sunt regulile pentru noi, toți ceilalți! Nu și pentru PNL! Legile nu sunt făcute pentru cei care le adoptă! Organele 
abilitate ale statului trebuie să declanșeze urgent o anchetă asupra modului în care membrii guvernului, în frunte cu premierul 
Cîțu, au modificat succesiv reglementările în materie, pentru a asigura o aparentă legalitate organizării evenimentului de 
sâmbătă.  

Nu se justifică decizia Guvernului de a modifica cadrul legal astfel încât evenimentele culturale în spații închise, la 50% 
din capacitate, gen Congresul PNL, să poată fi organizate la o incidență mai mare decât cea impusă înainte de declanșarea 
valului 4 al pandemiei. Stat în stat! Ei fac legile și tot ei le încalcă!  

Florin Cîțu consideră însă, că a fost un congres foarte bine organizat și că s-au respectat măsurile de siguranța sanitară, 
fiind în contradicție totală cu imaginile de la eveniment, care vorbesc de la sine. Oamenii au stat unul lângă altul mai bine de 
cinci ore, deși organizatorii promiteau că între delegați va fi respectată distanța legală de un metru. Iar la momentul votului s-
au bulucit în grup compact, uitând complet de pandemie. Circ fără pâine la Congresul PNL din 2021! 

Pe lângă ignorarea totală a normelor sanitare anti-Covid, discursul premierului a reprezentat un moment tensionat în 
spectacolul oferit de PNL. Cîțu a fost întrerupt de mai multe ori, a fost huiduit de un grup de susținători ai contracandidatului 
Orban, i s-a solicitat și demisia, dar în final a ieșit câștigător.  

Fac un apel la responsabilitate! După așa prestație lamentabilă, se impune intervenirea de urgență și aplicarea cu 
fermitate a sancțiunilor legale, ca urmare a desfășurării acestui eveniment și sfidării unei țări întregi! 

 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
 

Domnule Cîțu, NU mai închideți școlile! 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
După un an de școală online, care s-a dovedit a fi un dezastru pentru elevi, la doar 2 săptămâni după deschiderea școlilor 

entuziasmul elevilor de a participa fizic la școală a fost dărâmat! Elevii din 13 localități au trecut deja în online din cauza 
problemelor întâmpinate, fie rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, fie problemele de infrastructură care nu permit 
buna desfășurare a orelor în condiții de siguranță, iar numărul continuă să crească, următorii fiind probabil elevii din București 
și nu numai! Vorbim de 17 mii de elevi care nu pot participa la școală din cauza ratei de infectare, la care mai adăugăm alte 
câteva mii care nu pot merge la școală din cauza problemelor de infrastructură, iar cu fiecare săptămână ne confruntăm cu un 
număr tot mai mare de elevi aflați în aceste situații! 
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Este de-a dreptul bătaie de joc la adresa elevilor care suportă eșecul unui guvern incompetent, un guvern care timp de un 
an nu a fost capabil să ia măsurile necesare pentru a nu ajunge din nou în aceeași situație dezastruoasă din anul școlar 
precedent! Dar având în vedere că acest Guvern nu a alocat fonduri nici măcar pentru construcția de toalete în interior, pentru 
cei aproape 30 000 de elevi din peste 200 unități de învățământ din țară care încă au toaletele în curtea școlii, ce pretenții mai 
putem avea pentru crearea de cabinete medicale în școli si teste gratuite pentru elevi.  

S-au deschis școlile fără niciun plan concret! În UE, doar România şi Bulgaria mai închid şcolile în funcţie de incidenţa 
COVID la mia de locuitori. În rest, închiderea școlilor este efectiv ultima măsură și guvernanţii fac totul pentru a ţine şcolile 
deschise!  

Domnule Cîțu, țin să vă reamintesc ca suntem în al 4-lea val pandemic, și acum nu mai puteți folosi scuza că ne 
confruntăm cu o situație nemaiîntâlnită.  

Este de-a dreptul bătaie de joc să organizați Congresul PNL cu 5000 de participanți, în timp ce peste tot în țară secțiile 
ATI sunt deja pline! 

Distrugeți viitorul unor generații întregi și aceasta doar pentru a vă face fiecare locul cât mai confortabil în fotoliile 
șefiei, în timp ce copiii noștri rămân fără viitor! 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Romulus-Marius Damian 

*** 
 

Valul patru al pandemiei are un nume: PNL 
 

În plină escaladare a noului val de îmbolnăviri cu coronavirusul, PNL și-a bătut joc de toți românii prin organizarea 
congresului politic cu prezența fizică a peste 5.000 de persoane, într-un spațiu închis. Astfel, înțelegem că pentru liberali nu 
există nici pandemie, nici virus, nici restricții, nici campanie de vaccinare. 

În condiţiile creşterii alarmante a numărului de cazuri COVID-19, PSD consideră că desfășurarea acestei acțiuni 
eminamente politică constituie o infracţiune gravă, care se înscrie la zădărnicirea combaterii pandemiei. În consecință, am 
cerut instituțiilor statului responsabile de supravegherea, controlul și aplicarea reglementărilor în vigoare, în ceea ce privește 
respectarea restricțiilor în pandemie și în starea de alertă, să aplice cu celeritate și fermitate măsurile legale ce se impun. În caz 
contrar, aceste autorități, precum și conducătorii lor, sunt complici la infracțiunile comise de liberali, urmând să răspundă, la 
rândul lor, în fața legii. 

De asemenea, somăm organismele responsabile ale statului să declanşeze o anchetă asupra modului în care guvernul, în 
frunte cu premierul Cîţu, a modificat în mod repetat și nejustificat reglementările în materie, pentru a asigura o aparentă 
legalitate a evenimentului liberalilor din acest week-end. 

Decizia executivului de a modifica cadrul legal, pentru ca  evenimentele culturale în spaţii închise, la 50% din 
capacitate, să poată fi organizate la o incidenţă mai mare decât cea impusă înainte de declanşarea valului patru al pandemiei, 
nu are niciun temei legal, ca atare guvernul este pasibil de sancțiuni drastice, conform actelor normative în vigoare. 

Mi se pare culmea cinismului ca PNL să militeze cu fervoare pentru vaccinarea obligatorie, cât timp reprezentanții 
guvernului, chiar și președintele Iohannis, „calcă în picioare” toate restricțiile existente în prezent, prin organizarea acestui 
congres cu 5.000 de oameni, într-o singură sală.  

Această aroganță este nepermisă și reprezintă o jignire incredibilă adusă românilor, mai ales a celor care și-au exprimat 
opțiunea de a nu se vaccina, fiind astfel discriminați și supuși unor restricții suplimentare inadecvate, inacceptabile și 
neconstituționale. 

Îl rugăm pe președintele Iohannis și pe șefii liberali să le spună românilor dacă cei 5.000 de delegați la congresul PNL 
sunt supraoameni și au putut să eludeze legea, normele sanitare și recomandările acelorași decidenți după bunul lor plac, în 
plin val patru al pandemiei! 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Guvernarea de dreapta condamnă românii la suferinţă! 
 

Doamnelor şi domnilor colegi, 
Pe 13 noiembrie 2017, la această tribună urca deputatul Florin Roman pentru a-şi prezenta un număr de circ politic, pe 

cât de caraghios, pe atât de mincinos. Din ghiozdănelul în care-şi ţine, probabil, bastonul de mareşal PNL, colegul liberal a 
scos pâine, ulei, lapte, unt, ouă pentru a boci prefăcut că toate s-au scumpit. Era vorba doar despre o creştere mică a preţurilor, 
dictată de o inflaţie bine ţinută sub control. Astăzi, Florin Roman ar trebui să îşi dea ghiozdănelul jos şi să îşi asume statutul de 
politician cu nevoi speciale. Asta pentru că poartă ditamai cocoaşa mizeră a minciunii Cîţu - Echipa Câştigătoare, cea care a 
adus dezastrul în casele românilor. 

Domnule Roman, doamnelor şi domnilor liberali, era rău şi greu în 2017? Dar acum cum este? Faţă de anul trecut, 
energia este mai scumpă cu 25%, gazele cu 20%, iar pentru combustibil dăm cu 13% mai mult. Şi asta înainte de a veni 
prigoana facturilor din toamnă şi iarnă, care vor lăsa milioane de români în frig şi întuneric. Cu o indiferenţă cinică, PNL şi 
USR au dat drumul liberalizării preţurilor la energie, fără să ia minimele măsuri de protecţie pentru oameni. Noroc cu PSD, 
care a iniţiat şi impus Legea consumatorului vulnerabil, o mână întinsă celor mai năpăstuiţi dintre români. Este o lege 
necesară, dar nu e suficientă. Trebuie să acţionaţi dumneavoastră, cei ce guvernaţi acum prin voia abuzivă a celui de la 
Cotroceni, pentru a limita efectele lăcomiei negustorilor de gaze şi energie prin palfonarea preţurilor. 

   Din păcate, aţi dovedit că nu vă pasă deloc de români, fiind preocupaţi doar de funcţii şi comisioane. Aţi blocat 
mărirea pensiilor, lăsând milioane de bunici şi părinţi să trăiască în sărăcie. Refuzaţi mărirea alocaţiilor pentru copii, 
condamnând viitorul României la o viaţă fără bucurii. Nu vreţi să măriţi salariul minim şi astfel alungaţi muncitorii pricepuţi 
de care avem nevoie. Vă împrumutaţi la dobânzi uriaşe pe care le vor plăti copiii şi nepoţii noştri, iar banii i-aţi risipit în 
combinaţii dubioase. Aţi cumpărat peste 100 de milioane de vaccinuri, dar nu sunteţi în stare să convingeţi românii să se 
protejeze. Nici nu aveţi cum, dacă vă pozaţi pe la festivaluri megalomanice în Cluj, în timp ce le cereţi oamenilor să fie 
prudenţi. Nu testaţi profesorii şi elevii, care s-au întors în clase aglomerate, iar numărul cazurilor de infectare a explodat în 
prima săptămână. Firmele româneşti se chinuie să supravieţuiască, iar voi aveţi grijă doar de multinaţionalele ce vă sunt atât de 
dragi. 

Orbiţi de lăcomie, abia aşteptaţi să puneţi mâna pe banii din PNRR, fără să aveţi proiecte serioase pentru dezvoltarea 
ţării. Deja aţi pus pe hârtie sute de milioane de euro pentru jupânii de aici şi clienţii politici din afară, fără să vă pese de nevoile 
din Moldova, Oltenia sau Dobrogea. Aţi copiat PNDL de la PSD şi vă cumpăraţi voturile pentru alegerile interne cu banii 
bugetului naţional. În acest timp, milioane de români se întreabă îngroziţi cum o să treacă iarna ce vine. Poate domnul Florin 
Roman îşi pune din nou ghiozdănelul în spinare şi vine la tribună să le spună oamenilor care este reţeta supravieţuirii dacă nu 
eşti în echipa câştigătoare. Din păcate, cei mai mulţi dintre români au pierdut şi pierd în fiecare zi sănătate, bucurie, speranţă!       

 

Deputat 
Ionel Floroiu 

*** 
 

Ghinion! Președintele a dezvelit o statuie neautorizată! 
 

In data de 11 septembrie 2021, zi de sambata, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si primarul Municipiului Sibiu, 
Astrid Fodor, au dezvelit in Piata Mare din Sibiu, in fata palatului-muzeu cu acelasi nume, o statuie a baronului Samuel von 
Brukenthal, care a ocupat functia de guvernator al Transilvaniei in perioada 1777-1787, in care aceasta provincie era 
incorporata in Imperiul Habsburgic. Presedintele a tinut sa-l omagieze cu o  statuie masiva de bronz, avand inaltimea de 3 
metri, pe sasul care a detinut cea mai inalta demnitate inaintea sa, pe care l-a elogiat ca a fost „o mare personalitate a timpului 
si locului in care a trait”, respectiv „cea mai mare personalitate a sasilor transilvaneni”. Inaugurarea a avut loc la scurt timp 
dupa ce fana prezidentiala Raluca Turcan, deputat liberal de Sibiu si ministru al Muncii, i-a adresat baronului von Brukenthal, 
pe Facebook, o emotionanta urare de „La multi ani”, cu ocazia implinirii a 300 de ani de la nasterea sa. Iohannis, Turcan si 
altii il considera pe baronul Brukenthal un mare iluminist si un mecena al culturii si artelor din Transilvania. 

Numerosi romani considera neavenita amplasarea acestei statui, avand in vedere ca baronul Samuel von Brukentahl a 
fost guvernatorul Transilvaniei in timpul reprimarii sangeroase a rascoalei din 1784 a taranilor iobagi din aceasta provincie, 
care a culminat cu executia atroce, prin tragere pe roata, a principalilor conducatori, Horea si Closca. Alaturi de executia plina 
de cruzime a acestor eroi martiri, in memoria colectiva a romanilor a ramas faptul ca in cursul represiunii au fost ucisi mii de 
tarani iobagi din Transilvania. Nu exista dovezi ca baronul Brukentahl ar fi fost implicat direct in reprimarea rascoalei si in 
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executia conducatorilor sai, care au fost ordonate de imparatul austriac Iosif al II-lea si executate de contele Anton von 
Jancovich, in calitate de comisar imperial. Dar, baronul von Brukentahl nu a facut, in calitate de guvernator al Transilvaniei, 
niciun demers pentru atenuarea acestora. La fel, cum nu a facut nici un demers pentru ameliorarea situatiei iobagilor romani 
din Transilvaniei in cei sapte ani dinaintea rascoalei, in care a avut calitatea de guvernator. Ba, mai mult, guvernatorul 
Brukentahl a contribuit la declansarea rascoalei intrucat a facut pe plac nobilimii maghiare si a oprit conscriptia militara 
ordonata de curtea imperiala de la Viena in 1784, conscriptie la care se inscrisesera mai multi iobagi romani decat de obicei. 
Serviciul militar pentru Imperiul Habsburgic atragea eliberarea din iobagie, fapt care nu era pe placul grofilor maghiari. 
Oricum, Brukenthal nu a avut simpatie sau respect pentru romanii majoritari din moment ce, in perioada in care a fost 
guvernator, le-a interzis acestora sa se stabileasca in toate cele sapte orase sasesti din Transilvania si a refuzat recunoasterea 
natiunii romane ca natiune egala cu natiunile maghiara, secuiasca si saseasca. O fi fost iluminist domnul baron, dar nu pentru 
toata lumea. 

Prin prisma acestor aspecte, se poate spune ca presedintele Klaus Iohannis nu a menajat deloc sensibilitatea istorica a 
romanilor prin inaugurarea statuii baronului Samuel von Brukenthal. Multi romani   considera ca dezvelirea acestei statui 
constituie o grava eroare si o mare ofensa adusa eroilor neamului romanesc. In mod surprinzator, mai ales pentru un adept 
declarat al legalitatii si al lucrului bine facut ca presedintele Iohannis, amplasarea statuii lui Brukentahl s-a facut cu incalcarea 
legii in materie. Conform prevederilor articolului 5 din Legea nr.120/2006 (Legea monumentelor de for public), amplasarea 
monumentelor de for public, categorie din care fac parte statuile, trebuie sa se realizeze cu respectarea tuturor prevederilor 
legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia 
artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în 
baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru 
monumentele de for public. Mai pe sleau, pentru amplasarea si implicit dezvelirea unei statui este obligatorie obtinerea unui 
certificat de urbanism si a unei autorizatii de construire de la primaria aferenta, precum si a unui aviz pentru conceptia artistica 
de la Ministerul Culturii. 

Statuia baronului Brukenthal a fost amplasata in Piata Mare din Sibiu in data de 8 septembrie 2021, zi de miercuri, cu 
trei zile inainte de dezvelire. Se pare ca de-abia atunci si-au dat seama reprezentantii Primariei Municipiului Sibiu ca nu exista 
acte de urbanism si de autorizare pentru amplasarea statuii. Numai asa se explica ca Primaria Sibiu a emis certificat de 
urbanism doar a doua zi, in data de 9 septembrie 2021. In acest sens, pe site-ul Primariei Sibiu este inregistrat Certificatul de 
Urbanism nr. 1784/09.09.2021, emis in urma solicitarii Primariei Municipiului Sibiu, prin viceprimar Corina Bokor, pentru 
adresa Piata Mare F.N., avand ca scop amplasare monument de for public. In aceste conditii, nu a mai fost timp, si nici nu era 
posibil, pentru obtinerea pana sambata, 11 septembrie 2021, a avizului de la Ministerul Culturii si a autorizatiei de construire 
de la Primaria Sibiu. Pe site-ul acestei primarii nu apare vreo autorizatie de construire emisa pentru statuia lui Brukenthal din 
Piata Mare. Este evident ca presedintele Iohannis si primarita Fodor au dezvelit o statuie neautorizata. De unde se vede ca si 
unii nemti aplica principiul romanesc „merge si asa”. Cine va fi oare amendat pentru amplasarea acestei statui fara autorizatie?  

Presedintele Iohannis, care a fost primarul Sibiului pana in 2014, si municipalitatea din Sibiu nu au dovedit insa aceeasi 
deschidere si solicitudine si fata de amplasarea in orasul de pe malurile Cibinului a unei statui a marelui erou national al 
romanilor Avram Iancu. Conform unui comunicat emis recent, Societatea Cultural-Patriotica Avram Iancu nu a reusit 
amplasarea unei statui al eroului nostru national intr-una din pietele publice din Sibiu, ca la Cluj si Targu-Mures, unde este 
reprezentat prin monumente impunatoare. Avram Iancu a fost legat de toate cele trei mari orase transilvane. La Cluj a urmat, in 
perioada 1841-1846, cursurile liceului si ale facultatii de drept, iar la Targu-Mures si-a facut, in perioada 1846-1848, stagiatura 
in avocatura, pe langa Tabla regeasca (Curtea de Apel a Transilvaniei). Avram Iancu a fost insa strans legat si de Sibiu. In 
1846, dupa absolvirea facultatii de drept la Cluj, a primit prima repartitie la Tezaurariatul din Sibiu. In anii 1848 si 1849 a fost 
prezent de mai multe ori la Sibiu la sedintele Comitetului National Roman, in care era membru si care era un fel de guvern al 
romanilor din Transilvania, condus de mitropolitul Andrei Saguna (presedinte) si de Simion Barnutiu (vicepresedinte). In 1852 
Avram Iancu a fost intemnitat si judecat la Sibiu, dar a fost achitat de frica poporului, iar ulterior a locuit o perioada in casa 
prietenului sau Ilie Macelaru, care i-a fost coleg de facultate. 

Nereusind sa obtina aprobarea amplasarii unei statui a marelui revolutionar roman intr-o piata centrala din Sibiu, 
Societatea Cultural-Patriotica Avram Iancu, Filiala Sibiu, a facut demersuri incepand din 2013 pentru amplasarea unui bust al 
acestuia in Parcul Astra, unde au statui si alte personalitati istorice romanesti legate de Sibiu, ca Andrei Saguna, Gheorghe 
Lazar, George Baritiu, Andrei Muresanu, Emanoil Gojdu si Octavian Goga. Societatea Avram Iancu a trebuit sa depuna un 
studiu geotehnic si sa obtina in jur de 10 avize si aprobari pentru amplasarea bustului marelui nostru erou national in Parcul 
Astra, respectiv avize de la Serviciul Patrimoniu al Primariei Sibiu, Directia Tehnica a Primariei Sibiu, Oficiul de Cadastru 
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Sibiu,  Agentia pentru Protectia Mediului, Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu si aprobari de la E-ON Gaz, Apa-
Canal SA, Electrica SA, RCD-RCS. De abia dupa depunerea acestor avize si aprobari, au fost obtinute acceptul de amplasare 
in Parcul Astra si certificatul de urbanism din partea Primariei Sibiu.  

Dosarul complet a fost inaintat Ministerului Culturii, in vederea obtinerii avizului pentru conceptie artistica. In cursul 
anului 2014, secretarul de stat Hegedus Csilla a respins de doua ori acest aviz, cu motivatia stupefianta ca bustul lui Avram 
Iancu nu are expresie artistica. In aceeasi perioada insa, un parc din Sibiu a primit denumirea Petofi Sandor, care a fost legat de 
Sibiu doar prin faptul ca, in primavara anului 1849, a fost prezent cateva zile in aceasta urbe, in calitate de adjunct al 
generalului Iosif Bem, comandantul armatei revolutionare maghiare, care a atacat si a cucerit orasul. In 2014 Ministerul 
Culturii a fost controlat de UDMR,  prin ministrul Kelemen Hunor, presedintele formatiunii etnice maghiare, si prin secretarul 
de stat Hegedus Csilla, care a detinut ulterior si portofoliul de ministru pentru o perioada scurta. De abia in anul 2018, cand 
ministru al Culturii era George Ivascu (PSD), a fost obtinut avizul pentru conceptie artistica si bustul lui Avram Iancu a putut 
fi instalat de Centenarul Marii Uniri. Pana atunci, bustul marelui nostru erou national a asteptat, vreme de cinci ani, invelit 
intr-un lintoliu alb, in holul Bibliotecii Astra din Sibiu.Ca asa-i romanul! 

   

Deputat 
Daniel Ghiță 

*** 
PSD sprijină IMM-urile în fața scumpirilor masive ale energiei 

 

Partidul Social Democrat nu rămâne impasibil la situația dificilă prin care trec românii în urma scumpirilor la marea 
majoritate a serviciilor și utilităților indispensabile vieții de zi cu zi, precum și la alimentele de bază.  

Prețurile au crescut în mod inacceptabil, fără ca guvernul incapabil de dreapta să ia vreo măsură de susținere a 
oamenilor și a agenților economici. Energia electrică este pe primul loc în topul scumpirilor, cu 24,65%, urmată de gazele 
naturale și încălzirea centrală – 21,51%, uleiul comestibil – 21,27%, combustibili – 14,11%, apă, canal și salubritate, precum și 
marea majoritate a produselor alimentare de bază. 

În tot acest timp, veniturile românilor au stagnat, atât salariile, cât și pensiile, care au fost înghețate de guvernul Cîțu, ba 
chiar sunt mai mici, dacă luăm în calcul rata inflației.  

Chiar guvernatorul Băncii Naționale a României a avertizat public că în această toamnă ne vom confrunta cu creșteri 
foarte mari de prețuri, în condițiile în care indicele prețurilor de consum se menține la un nivel ridicat, dar se pare că guvernul 
nu ține seama de opiniile acestuia. 

În aceste condiții, PSD a depus la Parlament un proiect de lege privind adoptarea unor măsuri de sprijin a IMM-urilor 
afectate de creșterile de prețuri și tarife la gaze, energie și combustibili, pentru a salva atât afacerile antreprenorilor români, cât 
și locurile de muncă ale oamenilor.  

De prevederile acestei inițiative legislative vor beneficia toate IMM-urile a căror activitate a fost afectată de scumpiri, 
fără restanțe la bugetul de pensii și cel pentru sănătate, întreprinderile sociale, întreprinderile familiale, persoanele fizice 
autorizate și întreprinderile individuale. 

Potrivit propunerii PSD, aceste societăți vor primi un ajutor nerambursabil în valoare de 50% din cheltuielile 
suplimentare, precum și o deducere din impozitul pe cifra de afaceri/profit, pe o perioadă de cel mult trei ani, până la 
acoperirea a 50% din cheltuielile suplimentare eligibile.  

Durata acestui sprijin efectiv ce va fi suportat de stat este de șase luni, începând din luna în care se înregistrează o 
creștere agregată a prețurilor și tarifelor la energie electrică și termică, gaze naturale și combustibil de cel puțin 5% față de 
nivelul acestora din luna decembrie a anului precedent. 

Obiectivele majore ale proiectului sunt evident în favoarea întreprinzătorilor, respectiv compensarea cheltuielilor 
suplimentare ale IMM din cauza scumpirilor energiei, evitarea insolvențelor/falimentelor, protejarea locurilor de muncă și 
menținerea competitivității. 

Sunt încrezătoare că parlamentarii tuturor formațiunilor vor lăsa deoparte patimile politice și vor vota acest proiect de 
lege, care are rolul de a ușura activitatea IMM-urilor și a le ajuta să supraviețuiască acestei noi perioade dificile, ce va fi mai 
grea odată cu restricțiile impuse de guvern în valul patru al pandemiei.  

 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Cadrele didactice au nevoie de majorarea salariilor prevăzută de legislația  
în vigoare, mai ales acum, în plină explozie a prețurilor energiei electrice și a gazelor naturale 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Dragi colegi, 
Anul trecut, la data de 1 septembrie, Guvernul ar fi trebuit să aplice prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice și să majoreze cu 16% salariile personalului didactic din România.  
După cum bine știți, acest lucru nu s-a întâmplat. Ministrul Educației a legat atunci toate speranțele dascălilor de 

mărețul, grandiosul, neprețuitul proiecte prezidențial, intitulat pretențios „România Educată”.  
Banii care li se cuveneau celor care se îngrijesc de viitorul României au fost tăiați din buget cu promisiunea că se vor da 

în acest an, pe 1 septembrie.  
A trecut și 1 septembrie... Partidul de guvernământ era mult mai preocupat de congrese și de certurile pe scaunele din 

Guvern, cu partenerii lor de coaliție.  
S-a indicat o nouă dată - 1 octombrie, care urmează să se împlinească peste puțin timp. Ministrul însă nu e în stare să 

spună nimic clar, dacă dascălii își vor primi, în sfârșit banii care li s-ar fi cuvenit încă de anul trecut.  
Într-o manieră sfidătoare incredibilă de 7 ani ni se flutură în față acea fițuică, România Educată, ca pe un proiect 

prioritar al națiunii. Dar când vine vorba de fapte concrete, Guvernul lui Ioannis nu face nimic. Dar absolut nimic.  
Avem mai puțini elevi ca niciodată în școlile patriei, pentru că nimeni nu e preocupat de abandonul școlar care a ajuns la 

cote inimaginabile cu puțin timp în urmă. Avem un deficit enorm de dascăli în mediul rural. Iar pandemia a potențat și mai 
mult toate relele din sistemul de învățământ românesc. Șansele la educație, garantate de Constituția României, au fost năruite 
pentru milioane de elevi, în special pentru cei din mediul rural sau din familiile sărace.  

Educația a încetat să mai fie un drept al cetățenilor. Devine din ce în ce mai mult un produs de lux, inaccesibil pentru 
milioane de copii. Și parcă nimeni nu înțelege că dacă nu vor fi alocați bani pentru acest sector, vom distruge pur și simplu 
viitorul României.  

Parcă tot ce face această putere este de a-i izgoni pe aceștia. Nu e suficient că le-ați înghețat salariile, în perioada cu cea 
mai mare creștere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, ba mai mult mai vreți să-i obligați și la testarea periodică 
suportată din buzunarul propriu, pentru cei nevaccinați. 

Am văzut ce s-a întâmplat în alte state care au forțat astfel de măsuri. Iar acolo gradul de vaccinare era mult mai mare 
decât cel din România, ceea ce ne indică faptul că la noi reacțiile vor fi mult grave decât acolo. Am văzut demisii în lanț, 
pensionări anticipate, suspendări temporare și greve din partea celor cărora li s-a impus vaccinarea obligatorie. Cum va arăta 
acest lucru în România unde numărul celor nevaccinați e la fel de mare? 

În loc să fiți partenerii cetățenilor, în loc să vă fi preocupat în timpul verii de organizarea testării periodice în școli, ați 
stat și v-ați certat pe funcțiile din guvern și din partide. În loc să faceți tot ce se poate astfel încât școlile să fie deschise primele 
și să fie închise ultimele, veniți cu aceleași restricții, sancțiuni, obligații, închideri. La noi școlile se închid printre primele, în 
timp ce jocurile de noroc rămân deschise. 

Așa arată România Educată a domnului președinte. O loterie cu multe lozuri necâștigătoare pentru milioane de copiii. 
Dar v-ați făcut congresul. V-ați luat fiecare felia din tortul puterii. 
Și mă întreb: Veți majora salariile dascălilor cu 16% de la 1 octombrie? Iar dacă nu o veți face nici de această dată, să 

nu mai aveți îndrăzneala să veniți să vorbiți de la această tribună și de oriunde în altă parte de România Educată! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Congresul PNL: o sfidare națională fără precedent adusă românilor! 
 

Mișcarea liberalilor din acest weekend a fost nimic altceva decât o sfidare adusă românilor. În plin val 4, în timp ce se 
închide tot, inclusiv școlile, iar situația din spitale este critică, premierul a vrut să câștige cu orice preț șefia PNL. 5.000 de 
liberali și-au strâns mâna în semn de victorie, în timp ce elevii sunt obligați din nou să plece din sala de clasă. 

Îndemnul meu este unul cât se poate de simplu: lăsați școlile deschise, lăsați copiii României să se bucure de educație 
#ÎNBĂNCI. La ora actuală, vorbim despre 128 de școli și grădinițe închise, iar numărul acesta este în creștere. Stimați colegi 
din PNL, USR, UDMR, situația în care ne aflăm arată un singur lucru: ați mințit din nou.  
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Vă aduc aminte următoarele cuvinte: „școlile se vor închide ultimele”, „miza noastră este educația”. Suntem în a treia 
săptămână de școală iar profesorii îi anunță deja pe elevi că începând cu 1 octombrie vor învăța de acasă. Pentru ei nu există 
trecere în fața pandemiei? Imunizați școlile așa cum ați imunizat și Romexpo sâmbătă!  

La fel cum s-a întâmplat și în cazul alegerilor din 2020, ați demonstrat că pixul restricțiilor nu stă la OMS și nici la alți 
specialiști pe care îi tot amintiți în emisiuni, ci la dumneavoastră. Acest joc al puterii, al orgoliilor de partid, susținut pe 
cheltuiala, sănătatea și viitorul cetățenilor, nu are cum să ducă vreodată la pensii, salarii și alocații mărite, la creștere nivelului 
de trai sau la concretizarea României Educate. Apropo, ce se mai întâmplă cu România Educată, trece și ea în online? Pentru 
că practic sau fizic, nu ați făcut nimic până acum. 

Domnule Cîțu, mandatul de premier v-a adus șefia PNL. Acum, urmează să vă pierdeți același mandat tocmai pentru că 
nu ați avut scrupule în această luptă sălbatică pentru putere. Cota dumneavoastră de încredere este la 14% și merge în jos, la fel 
ca susținerea pe care o aveți în Parlament. A meritat? 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
Pentru mine educația a însemnat putere, pentru voi doar un joc? 

 

Stimați colegi, 
Ne aflăm în al treilea an școlar în care se abordează școala online ca soluție la limitarea răspândirii Coronavirusului în 

unitățile de învățământ la nivel primar, gimnazial și preuniversitar.  
Acest subiect a generat în permanență controversă în spațiul public și o îngrijorare pentru milioane de părinți care își 

doresc un mediu de învățământ normal pentru copiii lor.  
În aceste vremuri de criză, colegii noștri de la putere se joacă de-a funcțiile, de-a președintele și organizează congrese cu 

mii de oameni, în condițiile în care mor oameni în spitale infectați cu un virus nemilos și sunt raportate peste 7.000 de cazuri 
de COVID-19 în fiecare zi.  

Conform statisticilor, 81% dintre români își doresc ca școala să se desfășoare în format fizic, așa cum este normal, iar în 
ajutorul acestui fapt vin soluții aplicate în statele occidentale care au dat randament, respectiv testarea gratuită a elevilor direct 
în unitățile de învățământ, indiferent de rata de incidență din localitățile de proveniență.  

Germania asigură kit-uri rapide de testare pentru elevi de la începutul anului școlar, fapt pentru care nu au fost 
constrânși să închidă școlile.  

Unde sunt miliardele pe care le-ați folosit în propaganda anului electoral 2020? Când veți lua măsuri competente pentru 
generațiile de copii care în acest moment rămân în voia sorții? 

Închei, dragi colegi, cu un citat: „Bătrânii pot face război, dar numai copiii vor face istorie.” (Ray Merrit). 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Ivan Bogdan Gruia 

*** 
 

5 milioane de români obligați să completeze formulare de 14 pagini pentru ajutoarele la încălzire 
 

Liberalii, prin mâna doamnei ministru Raluca Turcan, au pus la punct un instrument perfect de umilire și tortură pentru 
aproape 5 milioane de români. De la 1 noiembrie, aceștia trebuie să completeze un document de 14 pagini pentru a primi 
ajutoarele de încălzire! 

Am făcut personal o probă cu acest document. Sunt peste 500 de câmpuri de date personale ce trebuie completate! Acest 
act este fără nicio putință de tăgadă o operă de artă a birocrației și aș spune o încununare a prostiei.  

Pe lângă date care țin de identitate, liberalii, prin vocea doamnei Turcan, cer românilor să treacă într-un tabel de 2 pagini 
informații legate de ”mazăre, fasole de câmp și lupin dulce” obținute la hectar sau câți ”iepuri, femele pentru prăsilă” sunt 
deținuți în gospodărie. În total, românul are 75 de coloane de completat! 

Mai departe, la finalul documentului, se solicită scrierea denumirii exacte a 25 de documente ce trebuie atașate! Multe 
dintre acestea sunt ”adeverințe eliberate de administrația financiară”. Adică, tradus, drumuri, alte cereri completate, dosare cu 
șină, taxe plătite pentru eliberare de adeverințe! 
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Eu m-am oprit la acest punct. Până aici, am avut nevoie de aproape o oră în care să trec cu pixul fiecare informație 
solicitată, să caut prin actele personale datele, să îmi sun neamurile să îi întreb cât porumb au reușit să strângă în acest an de pe 
câmp și să numere animalele din gospodărie. 

O regulă elementară, de bun simț, spune că, atunci când construiești un instrument care se adresează câtorva milioane de 
cetățeni, probează-l tu întâi. Vezi dacă este realist. Dacă are efectele dorite. 

Doamnă Raluca Turcan, domnule Cîțu, vă rog să completați și dumneavoastră această cerere, cu toate datele cerute 
acolo. Mergeți la direcțiile financiare și solicitați adeverințele. Atașați-le la dosar. Și spuneți-ne și nouă în cât timp ați reușit și 
ce efort ați depus.  

Documentul propus în normele metodologice pentru aplicarea legii prin care se vor acorda ajutoarele de încălzire este o 
mizerie! Și sunt doar două explicații care nu se exclud una pe alta. 

Fie a fost realizat de persoane care nu au nicio legătură cu realitatea, fie este o mârșăvie pusă conștient la punct astfel 
încât românii să nu beneficieze de ajutor. 

Să vă explic un lucru simplu. Dacă trebuie să depui la această cerere adeverințe de la administrația financiară, asta 
înseamnă că statul are deja informațiile pe care le solicită. Statul știe ce venituri ai. Statul știe ce proprietăți ai. Iar dacă ai un 
porc sau un iepure, asta în mod sigur nu îl face pe român bogat! Statul știe cât ești de sărac. Datele sunt acolo, în bazele 
administrațiilor financiare. De ce este nevoie ca cetățeanul român să ceară aceste date de la stat pentru a dovedi tot statului că 
are nevoie de ajutor? 

Normele acestei legi, esențiale pentru 5 milioane de români, trebuie să fie simple și ușor de înțeles. O simplă cerere în 
care sunt trecute datele personale. Atât! De restul trebuie să se ocupe doamna Turcan, domnul Cîțu și cei din subordinea lor. 
Pentru că acesta este rolul lor. Pentru asta sunt plătiți.  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
Congresul la care nu s-a întâmplat nimic! 

Stimați colegi, 
România se confruntă de săptămâni bune cu o criză politică complicată, declanșată de iresponsabilitatea lui Florin 

Vasile Cîțu și de jocul duplicitar al USR-PLUS. Spre disperarea populației, la această criză se adaugă indecizia 
guvernamentală, incoerența persoanelor responsabile și soluțiile improvizate ale guvernanților de ”dreapta”. PNL și USR au 
promis foarte multe și nu au livrat încă nimic!  

Toată vara, Cîțu și ceilalți politruci de ”dreapta” nu au făcut nimic pentru a pregăti sistemul sanitar pentru noul val al 
pandemiei. Acum încearcă să arunce vina unii asupra altora! Cu toții sunt responsabili! Și Cîțu și Mihăilă! Și PNL și USR! La 
fel cum toți sunt responsabili pentru că timp de un an și jumătate nu au făcut nimic pentru pregătirea economiei și a populației 
cu privire la creșterea prețurilor în urma asumatei liberalizări de pe piața energiei.  

În timp ce PNL și USR-PLUS nu au făcut nimic la guvernare, inflația a crescut galopant, similar cu numărul celor 
infectați cu noul coronavirus. În loc să acționeze, liderii peneliști și useriști au așteptat congresele PNL și USR-PLUS, de parcă 
s-ar fi întâmplat vreo minune salvatoare. Sâmbătă, la Congresul PNL nu s-a întâmplat nicio minune! A fost doar circ ieftin și o 
mare bătaie de joc la adresa românilor! Președinte a ieșit cine trebuia să iasă, favoritul locatarului de la Cotroceni! Nicio 
surpriză, nicio minune!  

Pe peneliști nu i-a interesat că au pus în pericol viețile românilor, că au zădărnicit eforturile de combatere a pandemiei, 
că au încălcat șmecherește legea și regulile bunului simț, că Iohannis a încălcat Constituția! Au vrut Congres și au făcut 
Congres! Nici nu contează cine a câștigat și cine a pierdut! Pentru că, oricum, nu se va schimba nimic în bine în România, nici 
în ceea ce privește proasta guvernare, nici în ceea ce privește creșterea nivelului de trai al românilor. 

Nici PNL și nici USR nu au o strategie clară pentru a scoate România din criză și pentru a-i proteja pe români de 
coronavirus sau de creșterea prețurilor! Nici măcar strategie politică nu au. Nimeni din PNL nu vrea să se gândească la 
posibilitatea în care Cîțu, proaspăt ales președinte la partid, va fi demis prin moțiune de cenzură din funcția de premier. Ei cred 
că totul se resetează, dar între timp se înmulțesc problemele de rezolvat, se agravează pandemia, se agravează situația 
economică și socială.  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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PSD se implică, pe toate căile, în rezolvarea crizei energetice actuale 
 

România are probleme grave şi urgente. Alături de implementarea unor măsuri logice, aplicabile, bune pentru România, 
în sistemul sanitar şi în cel de învăţământ, în plin val 4, subiectul facturilor la energie şi gaze ar trebui să fie PRIORITAR 
pentru cei de la Putere! Dar, din păcate, în ultima perioadă, PNL şi USR ne-au oferit doar circ, scandal politic şi nicio măsură 
pentru români. 

Ne-am pierdut speranţa că vor face măcar o dată ceea ce trebuie pentru ţara noastră, astfel că PSD continuă demersurile 
necesare pentru ca Legea privind plafonarea preţurilor să fie adoptată. Dacă actul normativ va intra în vigoare, prețurile de pe 
facturile românilor vor scădea IMEDIAT cu până la 43% pentru energie electrică și cu până la 23% la gaze naturale. În plus, 
românii vor mai primi o compensație de 50% din scumpirile plătite în ultimele 6 luni.  

Creşterea preţurilor la energie şi gaze va fi plafonată pentru următoarele 6 luni de la intrarea în vigoare a actului 
normativ iar plafonul este stabilit la media prețurilor din perioada martie-septembrie 2021. Astfel, la energie electrică va fi un 
preț maxim de 380 lei/MWh şi la gaze naturale, un preț maxim de 192 lei/MWh. 

În ceea ce priveşte compensaţia, aceasta va fi acordată consumatorilor cărora le-a crescut prețul la gaze și energie 
electrică în ultimele 6 luni dinainte de intrarea în vigoare a legii. Compensația este egală cu 50% din scumpirile plătite în plus 
de consumator în aceste 6 luni (respectiv jumătate din diferența dintre prețul plătit în ultima lună și cel plătit în prima lună). 
Compensația se acordă o singură dată și se va scădea din facturile emise după intrarea în vigoare a legii. 

Totodată, PSD a prezentat o inițiativă legislativă şi pentru sprijinirea IMM-urilor la plata facturilor pentru gaze și pentru 
curentul electric. Având în vedere că peste 96% din IMM-uri sunt firme românești, Legea PSD vine în sprijinul antreprenorilor 
români din clasa de mijloc pentru a face față creșterii aberante a facturilor. În același timp,  prin adoptarea acest actui 
normativ, pot fi salvate milioane de locuri de muncă din sectorul privat, întrucât, dacă nu sunt sprijinite, IMM-urile sunt cele 
mai expuse la faliment. 

Pe de altă parte, şi europarlamentarii PSD cer dezbatere în Parlamentul European pentru combaterea creșterii prețurilor 
la energie. Eurodeputații social-democraţi susțin necesitatea unui plan european concret, care să dea „soluții rapide de atenuare 
a efectelor unei eventuale sărăcii energetice și chiar alimentare, generate de actualul val de scumpiri”. Tot PSD a determinat 
majoritatea să adopte în regim de urgență Legea consumatorului vulnerabil, promovează hotărât necesitatea majorării 
salariului minim cu 200 de lei net, pentru sprijinirea românilor cu venituri mici în fața creșterii prețurilor şi am reușit 
constituirea unei Comisii Parlamentare de Anchetă în cazul preţurilor uriaşe la facturile pentru utilităţi. 

Ca atare, pe toate căile, parlamentare, interne și externe, prin inițiative, solicitări oficiale și luări de atitudine, PSD se 
implică în rezolvarea crizei energetice actuale! 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Marian Mina 

*** 
 

Guvernanții se întrec în vorbe goale de ziua vârstnicilor 
Dragi colegi, 
La momentul actual, România nu este tocmai cea mai fericită și mai prielnică arie geografică de viețuire în condiții 

normale pentru bunicii noștri. Mai grav este că nici nu a prea fost vreodată, cu unele mici excepții, reprezentate de anumite 
intervale de timp, iar unii dintre noi, politicienii de astăzi, respectiv dreapta politică românească nu a învățat nimic nici din 
această greșeală fundamentală a trecutului. Ci chiar o repetă cu sadism! 

Cabinetele de dreapta au blocat fără niciun regret calendarul eșalonării creșterii pensiilor, pe care îl fixase guvernarea 
PSD. Astfel, seniorii noștri s-au trezit expuși total în fața crizelor economice și sanitare pe care PNL-USR-PLUS-UDMR nu 
au știut să le gestioneze! Costurile vieții de zi cu zi sunt cu atât mai mari pentru persoanele în vârstă, cu venituri mici sau 
medii, și care mai trebuie să facă față și afecțiunilor medicale pe care le aduce bătrânețea. Cel mai probabil cu toții avem în 
familiile nostre câte o persoană dragă, înaintată în vârstă, și din acest motiv știm bine cât de greu le este să facă față și 
cheltuielilor, dar și durerilor fizice. Iar vorbele de felicitare aruncate de politicienii puterii de ziua persoanelor vârstnice în 
toate direcțiile nu constituie nici măcar o mângâiere pentru bătrânețile pline de lipsuri, ci, din contră, o jignire și o dovadă a 
lipsei de respect pentru truda de o viață a părinților și bunicilor noștri. Acele cuvinte de gratulare, care vor veni, pe 1 
octombrie, dinspre Palatul Victoria și dinspre oricare dintre parlamentarii care susțin arcul guvernamental, sunt doar o 
propagandă ieftină tocmai pentru că, dacă ar fi reale, ar fi fost dublate și de majorarea pensiilor. 
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Îmi amintesc și chiar mă văd obligat să repun pe tapet ceea ce guvernarea PSD a făcut și pentru acest segment de 
populație în urmă cu patru ani. Anunțasem alături de colegii mei social democrați, în campania electorală din 2016, că vom 
crește pensiile. Iar PSD a dovedit încă de atunci că a pus în aplicare toate angajamentele pe care și le-a luat. Prin politicile din 
strategia noastră de guvernare am demonstrat noi, cei de la PSD, că am fost preocupaţi de soarta tuturor românilor, dar şi că ne 
îndreptăm, în special, atenţia către categoriile sociale cele mai defavorizate. Noi am ridicat pensiile la un anumit nivel și așa au 
rămas din păcate din cauza guvernanților de dreapta, deși toate costurile au sărit în aer, în special după creșterea prețurilor 
tuturor formelor de energie.  

Nu este o premieră acest dezinteres al guvernanților. Cei care ne-au dat viaţă şi care ne-au crescut şi educat au fost 
ocoliţi şi chiar nedreptăţiţi la pensie de toate guvernele de dreapta postrevoluționare. Aşadar, iată dovada certă că speranţele la 
mai bine ale pensionarilor români capătă contur întotdeauna numai graţie PSD şi politicilor sale guvernamentale! Și fac 
această afirmație cu o strângere de inimă, şi nu doar cu durere în glas pentru că vârstnicii României trebuie să aibă parte de un 
trai decent și în răstimpurile cât PSD nu se află la guvernare! 

În van a lăsat guvernarea PSD un calendar al majorării pensiilor fixat prin lege, dacă dreapta s-a angajat să lupte pentru 
interesele sale de partid și pentru corporațiile străine în defavoarea românilor!  

PSD a fost cu adevărat în slujba românilor, creând cât mai multe oportunităţi şi facilităţi astfel încât retragerea din 
activitate să fie prilej de relaxare şi bucurie alături de copii şi nepoţi, şi nu un coşmar care obligă la drămuirea fiecărui bănuţ în 
parte până la data când vine iar poştaşul şi aduce puținii bani ca recompensă lunară după o viaţă de trudă.  

Dragi colegi de dreapta, pentru că nu nutriți sentimente de respect și mulțumire față de seniorii țării, vă rog să faceți un 
efort și să înțelegeți că, înainte de orice, vârstnicii sunt bucurie și mândrie, nu datorie!  

Acest segment de populație merită să îi oferim respect, să fim solidari cu el, nu doar astăzi, de ziua persoanelor trecute 
bine de prima tinerețe, ci întotdeauna. 

O țară care nu-și respectă bătrânii nu are perspective, nu are un viitor demn! 
Dar, ca și până acum, PSD rămâne singurul partid preocupat de soarta seniorilor noştri!  
Dragi bunici, noi, cei de la PSD, vă asigurăm de eforturile continue pe care le depunem pentru a deveni un sprijin și mai 

solid şi de încredere al dumneavoastră. De asemenea, vă dorim multă sănătate, linişte sufletească, viaţă lungă şi fericită alături 
de cei dragi! La mulţi ani senini! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Haosul din Sănătate se vede și în Educație 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
13 septembrie a marcat începutul noului an școlar, care se dovedește a fi la fel de haotic ca precedentul, în ciuda 

timpului pe care Guvenul Cîțu l-a avut la dispoziție pentru a lua toate măsurile astfel încât elevii să poată participa fizic la 
cursuri, în deplină siguranță.  

Așadar, vă prezint condițiile în care ministrul demisionar al sănătății,  Ioana Mihăilă, împreună cu ministrul educației, 
Sorin Cîmpeanu, au deschis anul școlar 2021-2022:  

O campanie de vaccinare eșuată. Toate cifrele au fost abandonate. Premierul Florin Cîțu vorbea în luna aprilie despre o 
țintă de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie. Aceasta țintă a fost atinsă cu 3 luni întârziere, dacă avem în vedere ca 
la data de 12 septembrie aveam 5.207.352 persoane vaccinate cu schema completă. Mai mult decât atât, 40% dintre profesori 
sunt nevaccinați și avem 15% dintre elevi vaccinați. In ciuda acestor cifre, nu există nici o strategie pentru profesorii care 
refuză să se vaccineze.  

In România, Campania Antivaccinare pare să fi funcționat mai bine decât Campania de Vaccinare a Guvernului Cîțu. Si 
asta spre deosebire de alte țări europene, unde populația adultă a fost vaccinată între 60 și 90%. Pe 8 august, AFP raporta că 
dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 13 au depăşit deja pragul de 50% de persoane vaccinate cu schemă 
completă, după modelul celor mai populate patru state din blocul european: Spania (58%), Italia (54%), Franţa (53%) şi 
Germania (52%). Ţările din UE cu cele mai mari procente de populaţie complet vaccinată sunt Malta (74%), Belgia (59%) şi 
Spania (58%), iar la polul opus se situa la mare distanţă, Bulgaria (14%) şi România (25%). 

Pe lângă o campanie de vaccinare eșuată, anul școlar a început în absența unui program de educație online, dar și fără 
centre medicale în școli și teste gratuite pentru elevi și profesori. Lipsa de pregătire a profesorilor în predarea online s-a văzut 
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și anul trecut și cel mai probabil se va repeta și anul acesta. Ministrul educației anticipa reluarea cursurilor în online în această 
toamnă și iată că deja avem circa 34.000 de elevi din 54 de localități din țară, unde incidența de infectare cu coronavirus a 
depășit 6 la mia de locuitori, care învață în online, la care se mai adaugă încă 34.000 de elevi din București, iar cifrele cresc 
săptămânal.  

Deciziile luate de Guvernul Cîțu în materie de combaterea pandemiei par paradoxale, dacă ne uităm la zecile de mii de 
oameni care au participat la festivalurile din țară fără nici o restricție și fără a purta măști de protecție, spre deosebire de copiii 
și elevii care au participat la deschiderea anului școlar, cărora li s-a impus portul măștii atât în exterior cât și în interior, sau 
dacă ne uităm la Congresul PNL cu cei 5000 de participanți, unde evident nu s-a respectat nici o măsură de prevenire și 
siguranta epidemiologica.  

Protestele organizate de elevi în prima zi de școală denotă ceea ce știm cu toții deja după aproape 1 an de guvernare 
PNL-USR PLUS- UDMR: Guvernul Cîțu nu răspunde nevoilor cetățenilor și elevilor români!  

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 
*** 

 
Agricultura trebuie să reprezinte o prioritate națională! 

Stimați colegi, 
Declarația mea politică se numește “Agricultura trebuie să reprezinte o prioritate națională” și se referă la lipsa unei 

strategii pe termen lung în domeniul agricol a actualei guvernări de dreapta. 
Partidul National Liberal a promis fermierilor români în campania electorală un program național strategic în domeniul 

agricol, dar acest lucru a rămas doar la stadiul declarativ al Guvernului. 
În loc să dezvolte domeniul agricol și implicit satele rurale, acest guvern a produs numai incertitudini și neîncredere în 

rândul agricultorilor, prin măsurile sau mai bine spus prin lipsa măsurilor luate. Și anul acesta, fermierii români au rămas cu 
marfa nevândută. Nu au nicio șansă în fața importurilor scumpe și de proastă calitate, susținute de actuala guvernare.  

Agricultorii români nu sunt apreciați la adevărata valoare de Guvernul  compus din PNL, USR-PLUS și UDMR, în timp 
ce în țările dezvoltate europene se pune din ce în ce mai mult accent pe produsele tradiționale, bio, promovate cu mândrie și 
pentru care se acordă reduceri de taxe și impozite și programe de susținere a producătorilor.  

La noi, agricultorul român este bătaia de joc a guvernanților, nici motorina pentru trimestrul III-IV 2020, nici 
calamitățile și nici dosarele de calamități nu s-au cerut de la fermierii păgubiți și primărie iar românii ajung să pună pe masă 
produse de slabă calitate, din import, în timp ce legumele și fructele românești sunt aruncate din lipsă de clienți.  

Actualul Guvern și conducerea Ministerului Agriculturii, ministrul Oros de la PNL, ar fi trebuit să accelereze 
modernizarea agriculturii pentru a se asigura o hrană sănătoasă necesară întregii populații, dezvoltarea pieței interne, dar și 
asigurarea unui trai decent fermierilor, precum și reducerea importurilor și creșterea exporturilor de produse agroalimentare. 

Aceste deziderate ar fi trebuit urmărite și îndeplinite de către guvern, printr-un set de politici pe termen lung în 
domeniul agricol.  

Ministerul Agriculturii condus de Oros din PNL ar fi trebuit să propună politici care să aibă la bază transparența si 
claritatea, pentru ca fermierii români să aibă un acces cât mai facil la accesarea subvențiilor si finanțărilor pentru investiții în 
domeniul agricol, cu atât mai mult cu cât acestea au fost aproape inexistente sau alocate cu întârziere. 

Este necesar ca orice fermier din România, indiferent de vârstă, să poată înțelege când, cum și ce sume poate accesa din 
fondurile guvernamentale și europene pentru investițiile în domeniul agricol. 

Partidul Social Democrat a sprijinit întotdeauna sectorul agricol prin programe de finanțare atunci când s-a aflat la 
guvernare. Un obiectiv important din programul de guvernare al PSD a fost reprezentat de reabilitarea sistemelor de irigații, cu 
care în prezent se mândresc unii aleși PNL. 

În prezent, Partidul Social Democrat propune la nivel legislativ un program strategic de stimulare a procesării în 
agricultură. Ideea esențială a politicilor economice propuse de PSD este ca ceea ce este produs în România să fie prelucrat în 
România, pentru a ajunge pe masa românilor la un preț accesibil și, astfel, să crească numărul firmelor și al angajaților din 
România și să scadă deficitul comercial agroalimentar catastrofal din prezent. 

Chiar dacă nu putem avea așteptări prea mari de la actualul guvern în domeniul agricol, totuși, odată cu încheierea 
alegerilor interne din PNL, aștept ca domnul Oros să-și dea demisia din Ministerul Agriculturii deoarece a desființat toate 
legile foarte bune făcute de domnul ministru Daea. Ministrul Oros nu a făcut nimic benefic pentru agricultura românească, a 
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distrus tot sistemul agricol! Domnul Oros, care nu are timp, fiind ocupat împreună cu guvernul condus de domnul Cîțu, de 
„probleme mult mai serioase”, să își facă timp să le spună fermierilor români când se vor apleca și spre problemele din 
domeniul agricol. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

Politica pentru tineret ignorată de Guvernul dreptei 
 
Stimate college / Stimați colegi, 
De doi ani Guvernul României condus de oamenii dreptei ignoră o categorie esențială a țării: TINERII! Spun asta cu un 

mare regret, deoarece prin toate acțiunile și proiectele pe care le-am inițiat de-a lungul timpului am încercat să vin în sprijinul 
tinerilor, a celor din Roman, din Neamț, iar din funcția de consilier de stat, în sprijinul tinerilor din România.   

Doar că, de aproape doi ani, cei care au condus Ministerul Tineretului și Sportului au dat dovadă de incoerență, 
inconsecvență și lipsă de măsuri pentru tineri. Din ceea ce am observat s-a pus mai mult accent pe partea de sport a acestui 
minister și mai puțin pe componenta de tineret, de politici pentru tinerii noștri.  

Atitudinea de care guvernanții au dat dovadă a fost una inacceptabilă față de tineri. Știu sute de tineri care și-au pus 
speranțele în promisiunile deșarte ale celor care azi se află la putere. În campania electorală, stimați colegi din partidele aflate 
la putere, le-ați promis tinerilor marea cu sarea, le-ați promis că le va fi mai bine, dar, în realitate, le e tot mai greu. Ați uitat, la 
nici măcar un an distanță de la alegerile parlamentare, toate promisiunile făcute tinerilor.  

Cel mai bine s-a văzut nepăsarea față de tineri din alocarea bugetară pentru anul acesta. Ministerul Tineretului și 
Sportului are în 2021 un buget mai mic decât în 2020 cu 5% și a primit cu 18% mai puțini bani decât în 2019. Iar o bună parte 
din banii primiți de minister au mers către federațiile sportive din subordine, care au un rol esențial pentru componenta de 
sport, dar au rămas prea puțini bani pentru politicile pentru tineret, pentru dezvoltarea acestora.  

Subfinanțarea programelor pentru tineret se vede cel mai bine în mediul rural. Ministerul Tineretului și Sportului nu a 
promovat nicio acțiune pentru tinerii din mediul rural. De asemenea, nu a făcut nici măcar o investiție în centrele de tineret.  

Suntem într-o perioadă în care România poate accesa sume consistente din fonduri europene. Vorbim atât de PNRR, cât 
și de fondurile structurale. Numai că trebuie să îți și dorești să atragi acești bani pentru tineri. Însă, pentru PNRR, Ministerul 
Tineretului și Sportului a fost de acord cu o sumă infimă pentru tineri: doar 1% din valoarea totală pusă la dispoziția 
României! Vi se pare suficient pentru tineri? Mie nu! 

O condiție esențială pentru a putea primi bani de Uniunea Europeană pentru politicile și programele destinate tinerilor 
este aceea de a avea o strategie națională pentru tineret. Din păcate, ea nu există nici azi, pentru că nu există voință în cadrul 
Guvernului. Este tărăgănată această discuție în continuu.  

Mai mult, deși Ministerul Tineretului și Sportului recunoaște că pandemia a afectat viața socială a tinerilor, producând 
mii de cazuri de anxietate și tulburări mintale, în loc să dezvolte centrele de tineret și să promoveze acțiuni eficiente de 
integrare socială a tinerilor, acesta o ține tot pe discuții fără finalitate, pe adevărate șuete pe bani publici. După mai bine de un 
an și jumătate de la începutul pandemiei, ministerul a inițiat în mai și iunie un prim dialog cu câteva zeci de tineri afectați. 

La tot acest tablou al nepăsării guvernamentale se adaugă și problema burselor elevilor, o problemă ce ține de Ministerul 
Educației de data aceasta. Au ajuns elevii în situația în care să ceară Guvernului adoptarea unei decizii privind bursele pentru 
acest an școlar. Sute de mii de elevi beneficiari ar putea fi în imposibilitatea de a primi bursele școlare aferente lunii 
septembrie din cauza Guvernului. Este batjocoritoare atitudinea pe care acest Guvern o are față de copii.  

Consider că este datoria și obligația noastră de a investi mai mult în viitorul tinerilor acestei țări, de a crea un cadru 
educațional competitiv, care să descopere și să clădească tinere valori, să îi transforme în oameni de succes pentru ca ulterior ei 
să aducă României acea plus valoare de care avem nevoie. De aceea am inițiat proiectul „Viitorul ești TU!”, tocmai pentru a 
veni în sprijinul tinerilor. Doar că acest proiect trebuie transformat în unul național, ceea ce îmi și doresc să realizez în acest 
mandat parlamentar. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Oana Gianina Bulai 

*** 
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PSD sprijină IMM-urile și populația în fața scumpirilor masive ale energiei 
 

Stimați membrii ai Parlamentului, 
PSD se ține de cuvânt și face tot ce poate pentru a-i proteja pe români de consecințele catastrofale ale liberalizării pieței 

energiei făcute de guvernele lui Iohannis. A fost depus deja în Parlament proiectul de lege privind măsurile de sprijin a IMM-
urilor afectate de creșterile de prețuri și tarife la gaze, energie și combustibili. Măsura poate salva atât afacerile antreprenorilor 
români, cât și locurile de muncă din aceste companii. 

De aceste măsuri vor beneficia toate IMM-urile a căror activitate a fost afectată de scumpiri, fără restanțe la bugetul de 
pensii și cel pentru sănătate, întreprinderile sociale, întreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate și întreprinderile 
individuale. 

Ajutorul oferit prin legea inițiată de PSD va fi unul nerambursabil și va susține 50% din cheltuielile suplimentare. Astfel 
vor fi deduceri din impozitul pe cifra de afaceri sau pe profit, pe o perioadă de cel mult 3 ani, până la acoperirea a 50% din 
cheltuielile suplimentare eligibile. Este decizia exclusivă a solicitantului în privința modalității de sprijin. 

Durata sprijinului va fi pe o perioadă minimă de 6 luni începând din luna în care se înregistrează o creștere agregată a 
prețurilor și tarifelor la energie electrică și termică, gaze naturale și combustibil de cel puțin 5% față de nivelul acestora din 
luna decembrie a anului precedent. 

Fondurile necesare pentru plata ajutorului nerambursabil se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Economiei. 

O dată cu votarea și promulgarea legii, Guvernul e obligat să emită normele în maximum 30 de zile, deci ar fi timp ca 
până la 1 noiembrie, acest proiect legislativ să devină realitatea și românii, fie persoane fizice, fie antreprenori să fie sprijiniți 
încă de la începerea sezonului rece. 

Obiectivele majore ale proiectului inițiat de PSD sunt: compensarea cheltuielilor suplimentare ale IMM-urilor din cauza 
scumpirilor energiei, evitarea insolvențelor și falimentelor, protejarea locurilor de muncă și menținerea competitivității. 

Plafonarea prețurilor la energie este o soluție necesară, în acest moment. Scumpirile sunt atât de mari, au efecte atât de 
nocive, nu doar la nivelul populației ci și al economiei, și induc riscuri atât de grave chiar și în privința funcționării spitalelor, 
încât se impune o măsură general aplicabilă precum plafonarea. Compensațiile sau sprijinul punctual, precum cel în cazul 
consumatorului vulnerabil sunt utile, dar insuficiente față de gravitatea situației. De aceea, PSD a venit cu inițiative legislative 
pentru sprijinirea antreprenorilor români și a populației. 

În opinia mea și a colegilor de la PSD este o iresponsabilitate să aștepți pasiv, cum a făcut până acum guvernul actual, și 
apoi în plină iarnă să constați tragediile și abia atunci să încerci să iei măsuri. 

Este o dezinformare crasă a premierului Cîțu, faptul că în Uniunea Europeană nu se pot plafona prețurile energiei. 
Spania, nu doar că plafonează prețul la gaze dar, așa după cum a propus repetat și PSD, determină companiile furnizoare să 
participe cu o parte din profiturile extraordinare realizare la susținerea consumatorilor. 

PSD consideră că apărarea românilor în fața unei adevărate apocalipse energetice este adevărata prioritate a unui partid 
responsabil, nu circul politic și bătălia pentru putere pe care o desfășoară în această perioadă PNL și USR-PLUS. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Valul patru a găsit sistemul de sănătate tot în colaps 
 

Pandemia face din nou ravagii. Valul 4, anunțat din vară, a sosit și guvernanții tot nepregătiți sunt. Ca în fabula 
„Greierul și furnica”, greierii de la guvernare, în frunte cu fantasticul Cîțu, au cântat toată vara pentru voturi și acum culeg 
furtună: explozie de cazuri, măsuri de prevenție absurde și fără efect, echipamente și paturi la ATI lipsă. 

Suntem la mai bine de un an și jumătate de la declanșarea pandemiei. 
Incompetența și dezinteresul guvernului Cîțu pentru sistemul de sănătate sunt cele care au făcut ca în prezent secțiile 

ATI să fie pline, bolnavii trebuind să aștepte în salvare pentru a fi internați. 
Sistemul de sănătate se apropie, din nou, de capacitatea maximă de răspuns. S-au depășit 7000 de cazuri zilnic. 
Numărul de paturi la ATI sunt mai puține ca anul trecut și sunt deja ocupate. Echipamentele și cadrele medicale sunt tot 

insuficiente. 
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Nicio investiție importantă nu a fost efectuată în ultimul an. Guvernanții se ocupă de cu totul altceva: de congrese și 
anchete între ei pentru a pasa vina și dezinteresul. 

Domnul Cîțu continuă să amenințe pe cei din USR-PLUS cu anchete la Ministerul sănătății și să promită că va rezolva 
el singur situația, ca un adevărat superman. 

Acum în criză de timp se iau măsuri peste măsuri, care mai de care mai fistichii: vaccinări obligatorii, închideri de 
activități, școala on-line etc. Nu numai că sunt fără cap și coadă, dar și foarte târziu concepute. 

Țările care gestionează în momentul de față foarte bine pandemia sunt cele care au luat măsuri în timpul verii, cele care 
nu au așteptat ca lucrurile să devină necontrolabile. 

Coaliția de guvernare este de doi ani la guvernare și nu a făcut nimic pentru sistemul medical. Nu s-a început nicio 
investiție, nu s-au cumpărat echipamentele necesare. Doar vorbe și promisiuni la care domnul Cîțu a devenit campion. Până și 
campania de vaccinare a fost îngropată.  

Testarea periodică și gratuită a categoriilor vulnerabile – elevi, profesori, medici, polițiști – este cu obstinație refuzată. 
Cum să se facă o astfel de testare? De unde ar mai veni comisioanele și afacerile pentru clientela de partid? 

Dar cea mai gravă problemă din sănătate pe care guvernele de dreapta au neglijat-o cu intenție este cea a personalului 
din secțiile ATI, o problemă mai mare chiar decât a dotărilor. Există județe cu 3-5 medici ATI. Colegiul Medicilor din 
România avea înregistrați în baza de date, la jumătatea lunii septembrie, aproape 1900 de medici în specialitatea anestezie și 
terapie intensivă. 

PSD a oprit exodul extern aducând salariile medicilor la nivelul european, în concordanță cu importanța muncii depuse. 
Coaliția de dreapta nu a făcut nimic pentru creșterea numărului de medici de la ATI.  

 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
 

România are nevoie să fie guvernată! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Sper că, odată cu finalizarea alegerilor din PNL, să revenim la normalitate. România are nevoie să fie guvernată în 

această perioadă atât de dificilă. De luni bune, românii au fost uitați de propriul guvern. În schimb, au fost părtași la luptele 
interne din PNL, din USR-PLUS, dar și din cadrul coaliției de guvernare.  

Interesul național trebuie să primeze orgoliilor politice. Pe români îi așteaptă o iarnă grea, cu facturi explozive la 
energie. Pe zi ce trece, moneda națională pierde teren în fața Euro. România a pierdut deja 3 luni de la momentul în care 
Comisia Europeană a început să aprobe Planurile de Redresare și Reziliență pentru celelalte state europene. Dacă criza politică 
întreținută de președintele țării nu va fi depășită, absorbția fondurilor europene va fi compromisă.  

Valul al patrulea al pandemiei a prins autoritățile din nou nepregătite. Avem la nivel național în fiecare câte 5000-6000 
de noi îmbolnăviri cu SARS-CoV-2.  Nu mai sunt locuri în secțiile ATI pentru bolnavii COVID, elevii probabil că se vor 
întoarce din nou la cursurile online. Doar 3126 de elevi s-au îmbolnăvit de la începutul anului școlar, adică doar 0,14% din 
totalul elevilor din România. În ciuda procentului nesemnificativ, Guvernul vrea să-i trimită pe toți elevii din România în 
online în cazul în care se trece de pragul de incidență de 6 îmbolnăviri la mia de locuitori. În UE, doar România și Bulgaria 
mai închid școlile la în funcție de incidența COVID la mia de locuitori. Să nu uităm și că mediul de afaceri va avea din nou de 
suferit de pe urma restricțiilor.   

Românii au obosit să le fie restricționate drepturile și libertățile, în timp ce în weekend a fost organizat un congres 
politic cu 5000 de persoane la care până și președintele țării a fost surprins fără mască. Vorbim de un abuz de putere în 
disprețul cetățenilor și al sănătății publice. 

Criza politică trebuie să ia sfârșit! Este inadmisibil ca românii să sufere din cauza imaturității politice a celor din PNL și 
USR-PLUS. În schimb, avem nevoie de oameni dedicați, de profesioniști care să readucă țara pe făgașul normal. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 
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Liberalismul la guvernare a ajuns sinonim cu încălcarea sistematică şi publică a legii 
 

Incredibil, dar adevărat. Al patrulea val al pandemiei a cuprins deja România şi vedem cu toţii că principala preocupare 
a actualului guvern liberal a rămas încălcarea sistematică şi publică a legii, ori de câte ori interesele de partid o cer. 

Ultimul episod al unei serii prea lungi de abuzuri devenită evidentă în condiţiile crizei epidemiologice este organizarea 
Congresului Partidului Naţional Liberal cu Capitala sub cod roşu, cu un nivel de incidenţă vineri de 3,77/1000, iar sâmbătă de 
4,1/1000. 

În actualele circumstanţe epidemiologice, organizarea Congresului PNL în Pavilionul Romexpo, la care au fost invitaţi 
să ia parte circa 5.000 de participanţi din toată ţara reprezintă un abuz teribil în ceea ce priveşte respectarea legii. O expresie 
clară a unei aroganţe fără limite a organizatorilor faţă de cetăţenii României. Ceea ce le este interzis oamenilor obişnuiţi, le 
este permis guvernanţilor. 

Din punct de vedere strict tehnic, Hotărârea de Guvern ce tocmai a fost adoptată a instituit nişte măsuri obligatorii, dacă 
ajungem la incidenţa de 3 la mie. Printre acestea se numără şi interzicerea cu totul a unor manifestări de o asemenea amploare. 
A argumenta că avem în faţă o manifestare artistică susţinută într-un institut de cultură şi nu o mare adunare politică este o 
sfidare a bunului simţ. Partidul Naţional Liberal nu are cum să fie o instituţie de cultură în sensul prevăzut de lege, că nu e 
Filarmonica "George Enescu" sau Teatrul Naţional Bucureşti. 

Practic, în conformitate cu cadrul juridic în vigoare în acest moment, Congresul PNL nu avea cum să aibă loc legal. Nici 
măcar dacă ar fi fost organizat în aer liber, nu ar fi avut voie să participe la eveniment un număr de 5.000 de persoane. 

În mod normal, participanţii ar fi trebuit să fie întâmpinaţi sâmbătă, la intrarea în Romexpo, de către forţele de ordine 
împreună cu cei de la Direcţia de sănătate publică a Capitalei. 

De fapt, în Hotărârea de Guvern din 14 august a.c., evenimentele culturale la capacitate de 50% din sală erau permise 
până la o incidență de 1,5/1000. Prin Hotărârea de Guvern din 17 septembrie a.c., adoptată cu o săptămână înainte de 
desfăşurarea Congresului PNL (când deja se vedea clar că Bucureștiul va depăși pragul de 3/1000), s-a permis ca astfel de 
evenimente să se desfășoare până la incidența de 6/1000. 

Dar absurdul nu se opreşte aici. Tot în conformitate cu această hotărâre de guvern manifestaţiile de protest nu mai pot 
practic avea loc în România, limita maximă admisă fiind de 100 de participanţi. Cu precizarea că toţi cei 100 de participanţi 
trebuie să deţină certificatul verde sau măcar acel test negativ obligatoriu. Deci, dacă cineva doreşte să protesteze mâine 
împotriva vaccinării obligatorii, va trebui obligatoriu să se vaccineze înainte. 

Dar legalitatea acestei hotărâri de guvern este o altă discuţie. 
Să ne amintim mai întâi că pentru măsurile care pot fi dispuse pe timpul stării de alertă există deja o lege dată în 

Parlament Legea nr. 55/2020, promulgată în data de 15 mai 2021. Aceasta stabileşte clar ce responsabilităţi are guvernul şi 
care sunt paşii pe care guvernul, ministerele şi celelalte organe administrative îi pot face în combaterea efectelor pandemiei.  

În situaţia de faţă, pur şi simplu prin această hotărâre de guvern, au fost depăşite aceste limite foarte clar stabilite în 
lege. Guvernul a decis pe cont propriu, în afara abilitării pe care i-a dat-o parlamentul. În momentul acesta reglementarea dată 
de guvern este practic nelegală pentru faptul că textul hotărârii nu are acoperire în lege. 

În altă ordine de idei, prin noile reglementări conţinute în acest act normativ, guvernul aduce atingere unor principii 
fundamentale enumerate în Constituţia României. 

Guvernul a împărţit populaţia României în două. O parte din populaţie, cei care sunt vaccinaţi, are voie să facă cam 
orice face un om liber în general, dacă deţin certificatul verde, şi cealaltă parte din populaţie care nu poate face aceste lucruri. 
Cu precizarea că restricţiile se aplică asupra persoanelor nevaccinate, adică asupra unei majorităţi de 70% din populaţie - 
România fiind din acest punct de vedere pe ultimul loc în Europa ca număr de persoane vaccinate. 

În plus, această hotărâre de guvern mai are o slăbiciune: nu are un fundament ştiinţific deoarece cei care s-au vaccinat se 
pot contamina din nou şi pot transmite virusul la fel ca şi cei nevaccinaţi. Şi atunci putem să ne întrebăm pe ce considerente cei 
care sunt vaccinaţi beneficiază de toate libertăţile constituţionale deşi sunt la fel de periculoşi ca şi cei nevaccinaţi în 
propagarea pandemiei? 

În acelaşi timp cei vaccinaţi au acces pe baza certificatului verde de a participa la evenimente fără să li se mai solicite un 
test, spre deosebire de cei vaccinaţi care sunt obligaţi să se vaccineze. 

Măsuri similare prin care se fac diferenţieri în libertatea de mişcare a oamenilor, bazate pe acest “certificat verde” s-au 
mai luat în Europa. Problema este ca în respectivele state s-a discutat la nivelul societăţii şi s-a ajuns la organele judiciare cele 
mai înalte pentru că nu au fost luate de Executiv pe cont propriu, ci au fost luate de parlamente, în urma unor dezbateri 
parlamentare, în care a fost analizată situaţia concretă a ţării respective, după care s-a ajuns la Curtea Constituţională.  
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Hotărârea aceasta de guvern va produce efecte, şi se prezuma că este legală până în momentul în care o primă instanţă 
judecătorească va constata că nu este legală. Altfel spus se vor da amenzi contravenţionale în baza ei. 

De fapt, vom ajunge într-o situaţie prin care am mai trecut acum mai bine de un an de zile la începutul pandemiei. La 
acel moment era vorba despre carantinarea persoanelor. Guvernul a acţionat acum exact în aceeaşi manieră ca şi atunci. 
Hotărârea a fost contestată în instanţă de către cetăţeni şi Curtea Constituţională a decis că guvernul nu poate limita drepturile 
constituţionale fără o lege a parlamentului. 

Să ne aminitim că iniţial, regulile de carantinare au fost instituite printr-o   ordonanţă de urgenţă emisă foarte repede de 
guvern, fără nicio dezbatere publică, dată înainte să apară Legea nr. 55/2020, care a fost declarată neconstituţională de către 
Curtea Constituţională. În acea perioadă se aflau foarte multe persoane în carantină care au şi ieşit din carantină pentru că se 
instaurase un vid legislativ. Ceea ce cred că se va întâmpla şi acum. 

Ce idee principală se desprinde din toate acestea? În primul rând, este evident că interese strict personale sau particulare 
de partid trec înaintea gestionării responsabile a interesului public al cetăţenilor. Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul 
Florin Cîțu ne arată nouă, tuturor cetățenilor, prin exemplul lor personal, că legea este facultativă pentru unii şi poate fi 
interpretată arbitrar în orice moment. În plus, ne demonstrează în termeni cât se poate de clari că măsurile de protejare a 
sănătății și vieții oamenilor se aplică doar când ne convin. Iar atunci când ele nu ne permit să facem ce vrem, nu le mai luăm în 
considerare. 

În ianuarie, Partidul Social Democrat a solicitat partidelor din coaliţia de guvernare să îşi asume politic obiectivul 
enunţat de premierul Cîțu, de a imuniza 10,4 milioane de persoane până cel târziu la finalul lunii septembrie 2021. Eşecul în 
atingerea acestui obiectiv trebuie să conducă în mod automat la demisia guvernului şi la formarea unei noi majorităţi 
parlamentare, capabilă să gestioneze pandemia şi să relanseze economia. 

Am ajuns la sfârşitul lunii septembrie. Este momentul. Demisia, domnule Florin Cîțu! 
 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
 

Seniorilor noștri, PSD vrea să le redea respectul și demnitatea binemeritate 
 

Dragi colegi, 
În preajma Zilei internationale a persoanelor vârstnice, PSD vine să demostreze odata în plus atentia sporita care trebuie 

îndreptată către seniorii noştri şi nevoile lor particulare, către provocările cu care se confruntă persoanele în vârstă. 
De asemenea, PSD ia în calcul contribuţia esenţială pe care majoritatea vârstnicilor, bărbaţi şi femei, o pot avea în 

continuare în funcţionarea societăţii, dacă au susţinerea celor din jur.  
Organizatia Natiunilor Unite are un principiu enunţat, conform căruia “Nimeni nu este lasat in urma”. În înţelepciunea 

românească există o zicală: “cine nu are bătrâni să-şi cumpere”. 
Noi cei care îi avem trebuie să ne tragem seva din întelepciunea şi experienţa lor pentru a construi viitorul pe care ni-l 

dorim.  
Însă trebuie să și oferim celor ce au construit această țară, de aceea PSD continuă să lupte pentru pensionari si drepturile 

lor, așa cum a făcut-o întotdeauna. 
În prezent pensionarii sunt cea mai vulnerabilă categorie socială în tot acest dezastru economic generat de actuala 

guvernare. Cu pensiile înghețate de la începutul anului dar supuși continuu la cheltuieli tot mai mari, generate de actualele 
scumpiri, adesea aceștia reduc hrana, medicamentele pentru a-și onora obligațiile catre stat. 

Pensionarii noștri au fost mințiți și deposedați de cresterea pensiei prevăzută de lege. Minciună, promisiuni neonorate, 
amânări, asta au primit seniorii noștri de la actuala guvernare, după care au fost lasați cu cinism în voia sorții, să se descurce 
cum vor putea.  

Și umilință! Multă umilință, invinovățire și teroare aruncate asupra vârstnicilor de actuala putere in contextul pandemiei. 
Pentru seniorii noștri, PSD a pregătit deja amendamente la Legea consumatorului vulnerabil și va propune în Parlament 

măsuri suplimentare pentru susținerea pensionarilor care nu își mai pot achita facturile de utilități. 
De asemenea, PSD a realizat un pachet de legi pentru susținerea creșterii economice. Această creștere va asigura 

resursele economice necesare, pentru ca atunci când vom reveni la putere să putem relua aplicarea legii pensiilor, în forma 
adoptată inițial de noi. 
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V-am prezentat această situație și măsurile pregătite de noi pentru a vă demonstra că persoanele vârstnice au  în Partidul 
Social Democrat un partener, un susținător, un coechipier care caută soluții și luptă pentru implementarea lor, pentru ca 
românii să simtă că ne pasă și că nu sunt singuri și abandonați în aceste vremuri grele. 

Știm că așteptările populației sunt mari, simțim că ar vrea ca totul să se termine mai repede cu acest guvern 
antipopulație, dar PSD își calculează cu precizie mișcările astfel încât orice demers să se transforme în succes, în reușită. 

Pentru că succesul nostru înseamnă mai bine pentru români. 
Succesul nostru vă va reda demnitatea și încrederea în ziua de mâine. 
La final, dar nu în ultimul rând , vreau să îi felicit pe toți cei ce au contribuit la tot ce a avut bun și frumos această țară,  

căreia dorim cât mai curând să îi redăm onoarea , iar populației ei increderea în viitor. 
 

Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
Românii se luptă să supraviețuiască din cauza exploziei de prețuri la energie și alimente, în timp ce  

PNL organizează congrese cu mii de oameni în plină pandemie pentru a-și împărții banii și puterea! 
 

Stimați parlamentari, 
PSD lucrează pentru nevoile oamenilor și face tot ce poate să-i ajute prin inițierea de legi care să apere interesele 

populației și ale antreprenorilor, în timp ce liberalii și useriștii organizează congrese în care se sfâșie pentru ciolan, pentru bani, 
pentru putere, total rupți de realitățile țării. Elevii și profesorii nu sunt testați, așa cum fac toate țările Uniunii Europene pentru 
a ține școlile deschise, sistemul sanitar este sufocat de valul 4 al pandemiei, de care se știa de mai multe luni că va veni peste 
România, bolnavii cronici nu au acces la tratamente în spitale, campania de vaccinare bate pasul pe loc, pensiile și salariile 
sunt înghețate, măsurile de sprijinire a IMM-urilor românești sunt doar pe hârtie. În tot acest haos economic, social și medical, 
PNL și USR au decis că este mai important să se încaiere între ei și unii cu alții pentru a pune cu totul stăpânire pe viața 
românilor. 

Decizia prin care guvernul condus de premierul Cîțu a creat condiții pentru ca la congresul PNL să poată participa în 
vârf de pandemie peste 5000 de oameni este sfidare și o bătaie de joc la adresa românilor și a eforturilor de combaterea a 
pandemiei 

Florin Cîțu a încălcat flagrant legea prin organizarea Congresului PNL cu 5000 de oameni. Pe 5 septembrie, la numai 
244 de cazuri pe zi, cadrul normativ prevedea ca evenimentele culturale în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 
și/sau concerte e interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.  Pe 14 august, când numărul de infectări ajungea la 
400 de cazuri pe zi, Guvernul permite astfel de evenimente la 50% din capacitatea sălii, până la incidența de 1,5/1000. Peste 
acest prag, astfel de evenimente erau interzise. Nu se așteptau ca incidența din București să depășească pragul de 1,5/1.000. 
Cota de 50% din Pavilionul A de la Romexpo corespunde exact numărului de 5.000 de delegați PNL. Pe 17 septembrie, când 
valul de infectări era de aproape 4500 de persoane pe zi, Guvernul a ridicat pragul privind nivelul incidenței de la 1,5/1000 
până la 6/1000. Deci în loc să reducă nivelul incidenței odată cu creșterea gravității pandemiei, Guvernul a acționat în sens 
invers pentru a face posibilă organizarea Congresului PNL. 

În același timp, pentru românii obișnuiți, numărul de persoane permise la nunți și botezuri este limitat la 200, iar 
numărul permis de participanți la un miting de protest e redus la doar 100 de persoane! Chiar și în aceste condiții, organizarea 
congresului PNL cu participarea a peste 5000 de persoane, în spațiu închis, este ilegală iar premierul Cîțu se face direct vinovat 
de zădărnicirea combaterii bolilor. Un congres politic nu poate fi, sub nicio formă, considerat un eveniment cultural, desfășurat 
într-o instituție culturală. 

Potrivit articolului 3 din Ordonanța nr. 21/2007 instituțiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept 
public care realizează și prezintă producții artistice. Prin producție artistică se înțelege, potrivit aceluiași articol, „spectacole 
sau concerte înfățișate direct publicului de către artiști interpreți și/sau executanți și pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, 
de operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte 
de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, folclorică, electronică". Deci nu congrese politice. 

Când premierul și miniștrii responsabili de aplicarea și de respectarea legii, încalcă toate legile și regulile instituite chiar 
de ei, este evident că nu mai sunt credibili și că nu pot, în nici un caz, să-i acuze pe români că tratează cu lejeritate pandemia 
sau că nu se vaccinează. Oamenii văd că guvernanții se întâlnesc cu miile, fără probleme și înțeleg din asta, că nu este atât de 
gravă această pandemie. 
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A fost o iresponsabilitate crasă faptul că liberali din toate colțurile țării s-au întâlnit pentru mai multe ore în București 
într-un spațiu închis, iar apoi s-au dus fiecare în comunitățile lor și au început să transmită virusul, astfel încât putem să 
asistăm la o creștere exponențială a cazurilor de COVID în toată țara în următoarele două săptămâni.  

Ce face în tot acest timp PSD? Partidul Social Democrat este în prima linie a frontului de luptă cu scumpirile în lanț care 
au început de câteva luni să afecteze viața tuturor românilor prin scăderea nivelului de trai. 

Pe toate căile, parlamentare, interne și externe, prin inițiative, solicitări oficiale și luări de atitudine PSD se implică în 
rezolvarea crizei energetice actuale. 

Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere de urgență și adoptarea unei rezoluții pe tema creșterii 
prețurilor la energie, în sesiunea care începe în Octombrie. Euro deputații PSD au propus necesitatea unui plan european 
concret, care să dea „soluții rapide de atenuare a efectelor unei eventuale sărăcii energetice și chiar alimentare, generate de 
actualul val de scumpiri”. 

În același timp, PSD a depus deja în Parlament un proiect de lege pentru sprijinirea IMM-urilor la plata facturilor la 
energie electrică și gaze naturale.  

De asemenea, PSD inițiat legea de plafonare a prețurilor electricității și gazului pentru consumatorii casnici.  
În primele zile ale sesiunii parlamentare de toamnă am determinat senatorii și deputații de la toate partidele să voteze în 

regim de urgență legea consumatorului vulnerabil și să constituie Comisia Parlamentară de Anchetă pentru investigarea 
modului în care au crescut succesiv prețurile la energie. 

Acum PSD promovează hotărât necesitatea majorării salariului minim cu 200 de lei net, pentru sprijinirea românilor cu 
venituri mici în fața creșterii prețurilor. 

Așadar, în timp ce PNL și USR sunt ocupați cu luptele interne, cu impunerea anumitor oameni pe funcții publice și cu 
accesul la resursele bugetului țării, PSD se preocupă cu adevărat de problemele oamenilor, oprirea valului de scumpiri, 
creșterea veniturilor pentru toți angajații din România, fie de la stat sau de la privat, păstrarea deschisă a școlilor prin testarea 
permanentă a elevilor și profesorilor și sprijinirea antreprenorilor locali să facă față majorările la energie. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan Constantin Șlincu 
*** 

 

Domnule Iohannis, vă mai aduceți aminte că sunteți președintele tuturor românilor, nu doar  
al ”guvernului meu”, ”echipei câștigătoare” sau al penalilor pe care îi girați și susțineți în funcții publice? 

 
După dezastrul ”președintelui jucător”, Traian Băsescu, România a intrat în epoca președintelui necuvântător, Klaus 

Iohannis. S-a așternut o liniște aparentă, în spatele căreia fostul primar de la Sibiu și-a urzit un plan și a impus în discursul 
public o singură temă: Pe-Se-De. După circul oferit permanent de Băsescu, țara s-a afundat în muțenia, delăsarea și 
dezinteresul față de problemele naționale ale președintelui Iohannis, iar în spatele zidurilor înalte de la Cotroceni, atunci când 
nu era plecat în vacanțe și călătorii, președintele lucra la planul de scoatere al PSD din viața politică și la îndeplinirea visului 
de a avea ”guvernul lui”. Deși românii au votat majoritar PSD, președintele a făcut tot cum a vrut el, a aruncat Constituția într-
un colț și și-a desemnat premierul lui și guvernul lui. A girat toate măsurile abuzive luate în pandenie împotriva oamenilor și 
firmelor, a mimat sarcastic aparenta grijă față de cetățeni și ne-a spus că în fața bolii ”ești ori precaut, ori prost”, în timp ce 
liberalii făceau chefuri cu zeci și sute de oameni, purtau masca doar la televizor, jonglau cu bolnavii și morții de Covid după 
cum le convenea lor să închidă sau să deschidă anumite sectoare, iar oamenii de rând erau verificați, amendați, hărțuiti și 
umiliți sub aparenta ”grijă față de noi”. Ne-a spus domnul președinte că proiectul dumnealui de mandat este România Educată, 
la care a lucrat și a tot lucrat, până a reușit să producă un document dezlânat, nepredictibil, neaplicabil în anumite situații și  
care nu rezolvă NIMIC din problemele reale ale sistemului de acum. Este eșecul dumneavoastră domnule președinte, nu 
proiectul de mandat! Ca fost cadru didactic, unul special, care a reușit ceea ce n-au reușit alți profesori ghinioniști, să vă 
cumpărați din meditații o adevărată colecție de case, sunteți cel care va rămâne în istorie ca ”profesorul care a demolat 
învățământul”, iar ca președinte, drept președintele care a încălcat de atâtea ori Constituția, încât v-ați transformat din omul 
care trebuia să fie un mediator și un factor de echilibru, în mijlocitorul și utilizatorul oricăror pârghii pentru menținerea puterii 
și concentrarea ei în spatele unui singur personaj, al dumneavoastră. Aparenta tăcere nu vine din faptul că nu știți ce să le 
spuneți oamenilor, vine din aroganța și îngânfarea cu care tratați poporul, liderii politici ai altor partide și pe toți cei care nu s-
au dovedit umili servitori ai intereselor dumneavoastră, de a scoate PSD din viața politică. Ați abandonat țara pentru a vă 
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atinge scopurile personale și veninoase sau asumate de dumneavoastră și trasate de alții. Cine își dorește, domnule președinte, 
atât de mult să nu mai existe și alte forțe politice în România și alte alternative de guvernare? Cine sunt cei care nu vor ca 
românii să trăiască mai bine? Cei din ”guvernul dumneavoastră” se împrumută de zeci de miliarde de euro fără să știm de ce și 
pentru ce.  Pe cine încurcă PSD atât de mult, încât dumneavoastră ați făcut partidul nostru țintă a urii naționale, partidul pe 
care poporul l-a creditat cu cea mai mare încredere la alegeri? Domnule președinte, sunteți cel care prin uneltele din guvernul 
dumneavoastră ați împrumutat această țară de nu vor mai reuși multe generații de acum înainte să plătească acești bani, care 
vor apăsa ca un jug pe copiii și nepoții noștri, sunteți cel care, alături de PNL, nu ați dat banii copiilor și nu ați majorat 
alocațiile. Deși știți cât de multă nevoie au bunicii noștri de un trai decent, ”ați girat”, prin tăcerea care vă caracterizează, 
decizia PNL de a nu majora pensiile, și tot dumneavoastră, și tot prin tăcere, v-ați făcut părtaș la blocarea majorării salarilor 
profesorilor. Dumneavoastră și cei pe care dumneavoastră îi puneți și sustineți la congrese organizate în mod ostentativ, în 
timp ce noi, oamenii obișnuiți nu avem voie să facem nimic. Doar PNL poate. Poate să dea derogare, prin uneltele  statului pe 
care le coordonează și ca prin minune să dispară Covid-ul din București timp de două zile și să se dea liber la mici, grătare, 
întâlniri, defilări, îmbrânceli, circ și ce ați mai făcut dumneavoastră la Romexpo. 

Domnule Iohannis, când vă veți trezi și veți deveni președintele celor care v-au ales? Domnule Iohannis, când o să 
respectați legea și Constituția? Domnule Iohannis, locul dumneavoastră nu mai este în fruntea țării! Ați călcat în picioare țara 
și poporul, trebuie să plecați! Să plecați și să vă luați și guvernul, că doar este al dumneavoastră! 

 

Deputat 
Paul Stancu 

*** 
România nu înseamnă PNL! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Congresul PNL este cea mai mare bătaie de joc la adresa cetățenilor obișnuiți care respectă restricțiile pandemiei. 
La alte evenimente, fie că vorbim de cele de familie, culturale și chiar și de proteste, numărul participanților este limitat 

și nu există excepții. 
Pe de altă parte, când vine vorba despre PNL, carnetul de partid este mai tare decât certificatul verde în exceptarea de la 

restricțiile impuse. 
La sfârșitul săptămânii trecute, toți românii au privit la o paradă a cinismului și a încălcării regulilor impuse de 

pandemie cu ocazia Congresului PNL. Am fost cu toții martorii unei mari lecții de iresponsabilitate când a fost vorba, din nou, 
de interesele PNL. 

Cel mai grav lucru în toată această șarlatanie este că cei din PNL și-au folosit funcțiile și autoritatea publică pentru a 
modifica legislația în sens opus evoluției pandemiei, doar pentru a-și crea portița legală pentru organizarea Congresului. Este 
un abuz de putere în disprețul cetățenilor și al sănătății publice. 

S-a mers prea departe în acest Congres, cu girul președintelui României! 
PNL face ce vrea pentru propriile interese. Avem un președinte care a pierdut contactul cu realitatea și este rupt de 

cetățenii României. Avem un prim ministru al cărui țel a fost să ajungă președinte de partid. Avem un Guvern preocupat de 
orice, mai puțin de sănătatea românilor și problemele reale ale românilor. 

Scăderea puterii de cumpărare, șomajul, economia, veniturile românilor, inflația, prețurile la utilități, deficitul balanței 
comerciale, pe scurt spus:  adevăratele probleme ale oamenilor nu se regăsesc în lista de priorități ale PNL.  

Prioritatea PNL din ultimele luni a fost Congresul, cu 5000 de participanți, în timp ce cetățenilor României li s-a cerut și 
li se cere responsabilitate.  

În lipsa responsabilității, românii sunt amendați și pasibili de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii pandemiei. În 
cazul Congresului organizat nu este nimeni tras la răspundere, drept dovadă că PNL este mai presus de lege, reguli sau față de 
fiecare cetățean al României. 

Regimul abuziv, deseori dictatorial, la care sunt supuși românii în aceste zile ne amintește de vremurile de altă dată.  
Încotro ne îndreptăm, prin încălcarea repetată a Constituție de către:  
• un președinte care ar trebui să fie garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării, …care 

ar trebui să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice; 
• un președinte care ar trebui să fie un mediator între puterile statului, precum și între stat și societate? 
Încotro ne îndreptăm, prin încălcarea repetată a legilor României de către un guvern liberal?  
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Cine va plăti toate aceste derapaje de la democrație? Cine va plăti umilința la care sunt supuși românii, închiși în case pe 
motiv de pandemie, amendați, segregați, asmuțiți unul împotriva celuilalt în timp ce PNL-iștii se rotesc la ciolanul puterii? 

Istoria a dovedit că de fiecare dată românii au știut să lupte pentru drepturile lor și chiar dacă păreau a se lăsa 
îngenunchiați s-au ridicat de fiecare dată. Și au învins! Românii vor taxa nepăsarea PNL și ieșirea din această situație sunt 
alegerile anticipate. Chiar dacă vom plăti scump cu toții tot ceea se întâmplă acum, fiecare suntem o mică parte din România și 
o vom recupera din mâinile PNL. 

Avem în acest moment două Românii, una PNL și cealaltă a cetățenilor. În timp ce prima prosperă, cealaltă sărăcește. 
„România PNL” este una a ipocriziei, sfidării, urii și disprețului. România cetățenilor este una a valorilor tradiționale, a 
respectului și dorinței de a da mână cu mână. 

Dacă am fi nevoiți să alegem între cele două Românii, alegerea este simplă.  
Singurul motiv pentru care nu s-a votat încă moțiunea de cenzură împotriva actualului Guvern este faptul că așteptăm 

decizia din partea Curții Constituționale a României (CCR). 
Alegerea lui Cîțu în fruntea PNL nu influențează cu nimic poziția exprimată deja de Partidul Social Democrat: plecarea 

PNL de la guvernarea României este posibilă prin moțiunea de cenzură și alegerile anticipate sunt soluția pentru toți românii. 
Stimați colegi, puneți cetățenii și România pe primul loc. Haideți să punem capăt sfidării și ipocriziei PNL! 
Să redăm României dimensiunea socială și umană, necesare unui parcurs european demn. Să redăm românilor speranța 

și siguranța unui viitor liniștit în propria țară.  
România nu înseamnă PNL! Abuzurile de putere, sfidarea românilor și ipocrizia trebuie să înceteze! 

 

Deputat 
Ilie Toma 

*** 
 

Congresul PNL - expresia pură a iresponsabilității, nepăsării și sfidării  
unui popor întreg de către un Premier și guvernanți toxici 

Domnule președinte, 
Stimați colegi / Doamnelor și domnilor, 
Domnule Premier, domnule Președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor miniștri și demnitari PNL, v-ați 

reunit în cadrul Congresului partidului din care faceți parte. Până aici, nimic deosebit.  
Un Congres face parte din rutina de funcționare a oricărui partid. Însă, ceea ce este deosebit (și nicidecum în bine!), ci a 

devenit de o sfidare și de o maleficitate absolut inimaginabile este faptul că, după ce ați blocat întregul stat român, creând o 
criză politică, socio-economică și financiară majore, acum, în timp ce localitate după localitate intră în scenariul roșu, secțiile 
ATI și morgile nu mai fac față, iar românii, pe lângă incapacitatea de a-și mai susține traiul de zi cu zi și plata utilităților, 
trebuie să facă față pandemiei și restricțiilor, dumneavoastră, fără nicio urmă de decență, v-ați reunit cu miile într-o sală. 

În ciuda restricțiilor prevăzute legal! În ciuda oricăror semnale de alarmă și disperare venite de la medici! În ciuda 
românilor care se îmbolnăvesc și mor pe capete zilele acestea de COVID-19!  

Cu o nonșalanță revoltătoare, pe care numai dictatorii pot să o aibă atunci când condamnă execuții, ați ales să vă țineți 
Congresul, în timp ce îi îndemnați pe români să fie responsabili și să respecte regulile! Dar, dumneavoastră, doamnelor și 
domnilor care ocupați funcții înalte în stat? Dar dumneavoastră, care aveți în mână destinul a milioane de oameni, care sunteți 
datori să respectați legea și să obligațiile ce vă revin prin statutul deținut, cum v-ați permis o asemenea sfidare? Un act care, 
practic, subminează legislația și siguranța națională? Ați făcut praf Legea fundamentală a României! Ați făcut praf economia și 
finanțele! Ați batjocorit și batjocoriți sistematic tot ce înseamnă traiul în țara asta! Dar ne vorbiți pe ton sfătos și ne îndemnați 
să fim responsabili!  

În numele tuturor românilor care m-au trimis să îi reprezint în Parlamentul României, vă solicit să răspundeți la 
următoarele: 

1. Cum ați asigurat față de toți românii transparența completă a respectării regulilor de prevenire și de control a 
infectării cu COVID-19? Cum și de unde vom știi noi toți, dincolo de neadevărurile pe care le spuneți în permanență, că aceste 
reguli au fost respectate, atât timp cât dumneavoastră călcați în picioare o restricție principală, aceea care privește reuniunile? 

2. Pe ce bază ieșiți dumneavoastră de aici înainte să îndemnați românii să respecte restricțiile și regulile când 
dumneavoastră înșivă nu o faceți? Cum se numește aceasta? Ipocrizie, înșelăciune, imoralitate, încălcarea legii, punerea în 
pericol a sănătății publice și a siguranței naționale, instigare sau toate la un loc? 
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3. Cum mai aveți pretenția de a conduce un stat și un popor după acest Congres care reprezintă expresia pură a faptului 
că, pentru dumneavoastră, legea, sănătatea, siguranța, binele superior al națiunii, tot ce este mai important pentru un popor și 
pentru o țară sunt egale cu 0? 

4. Cum motivați după acest Congres restricțiile și mai drastice pe care le veți impune românilor? 
5. Cum motivați după acest Congres valul de îmbolnăviri și decese, incapacitatea unităților medicale de a mai face față, 

lipsa îngrijirilor vitale pentru pacienții cronici ce nu mai pot fi acordate din cauza pandemiei, închiderea școlilor, închiderea 
firmelor și locurile de muncă pierdute din cauza pandemiei și toate relele cu care românii se confruntă din cauza 
dumneavoastră și pe care le motivați exclusiv cu pandemia? 

6. Cum mai puteți vorbi după acest Congres de pericolele acestei pandemii când dumneavoastră demonstrați că nu 
credeți în ele? 

Domnule Premier, domnule Președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor miniștri și demnitari PNL, în 
plină pandemie, ați ales Congresul și îmbolnăvirea românilor. Să nu uitați că sunteți direct răspunzători pentru tot ce urmează 
rău pentru România. Fiți siguri că românii nu vor uita! 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
 

Actualul PNL este adevărata pandemie a României 
Congresul PNL - un veritabil atentat la siguranța națională 

 

PNL nu dă doi bani pe români și pe faptul că Bucureștiul e în scenariul roșu Covid și a făcut congres cu 5.000 de 
oameni în aceeași sală, aduși cu autocarele, din toată țara. Imaginile tv ne-au arătat că marea majoritate a delegaților, începând 
cu șefii de filiale, nu au purtat mască și nu au respectat distanța. Ludovic Orban și Rareș Bogdan, fără mască, s-au îmbrățișat și 
s-au pupat cu delegații. Pentru ca circul să fie complet, peneliștii au fost așteptați cu micii sfârâind pe grătare.  

 Inclusiv președintele țării, care nu demult ne spunea că în fața pandemiei Covid “ori ești precaut, ori ești prost”, a 
participat la acest spectacol grotesc dat de PNL, fiind surprins, la rându-i, fără mască.  

Toate acestea s-au întâmplat când aveam deja 8.000 de cazuri Covid și 140 de decese pe zi și în timp ce președintele 
țării și premierul le impun românilor măsuri draconice de protecție împotriva Covid și încearcă să-i vaccineze cu forța. 

Dragi colegi, peneliștii au aranjat legile ca să-și poată ține mărețul congres, să-și regleze conturile între ei, iar găștile 
mafiote să se poată înfrupta, în continuare, din banul public. 

Asta este "România normală", în viziunea PNL. Vă place? 
PSD a depus, ieri, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Avem certitudinea că, exact peste o săptămână, domnul 

Cîțu și echipa lui, care au făcut atâta rău României, vor deveni doar o pagină de istorie, neagră, a României.  
 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

 

Am notificat Secretarul General din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe domnul Raed Arafat, în calitate de șef al 
CNSU, prin sesizarea înregistrată cu nr. 50202/23.09.2021 cu privire la faptul că PNL, prin organizarea congresului, încalcă 
grav legislația României privitor la combaterea pandemiei de COVID-19, legislație la care domnul Raed Arafat este coautor și 
un factor principal al aplicării ei.   

Municipiul București a intrat în cod roșu. Limita participării la spectacole în aer liber era, până recent, de 1000 de 
persoane, iar limita participării la proteste este de 100 de persoane. Ca să se poată organiza congresul PNL așa cum au dorit 
liderii, s-a făcut o modificare peste noapte care a permis ocuparea a jumătate din capacitatea unui spațiu închis. 

Am solicitat prin intermediul notificării sus-menționate să se precizeze clar: 
1. ce garanții concrete există că oamenii nu sunt expuși nici unui risc dacă stau închiși ore în șir într-un spațiu arbitrar 

raportat ca având 10000 de locuri?  
2. care este numărul persoanelor aflate în sală în afara participanților la congres (personalul tehnic, administrativ, 

sanitar, supraveghetori, ș.a.m.d.). Câte persoane în plus față de cei 5000 de participanți vor fi în sala raportată ca având 
10.0000 de locuri? Și cine va răspunde?  
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3. când o persoană se repatriază dintr-o țară aflată în cod roșu este obligată, conform legii, să intre în carantină. La 
congres au venit în București, oraș aflat în cod roșu, persoane din localități din zone cu cod verde și galben. Cine garantează că 
respectivele persoane au intrat în carantină când au revenit la domiciliu și cine  răspunde de supravegherea respectării izolării 
acestora? 

4. cine garantează că cetățenii Municipiului București care nu au nici o treabă cu PNL nu au intrat în contact și nu au 
fost expuși riscului de a lua boala de la peneliștii veniți din zonele cu cod roșu? 

5. ce asigurări există că participanții la congres veniți din zonele galbeni și verzi nu au contactat boala la congres și nu 
au diseminat-o la întoarcerea la domiciliu? 

6. cine și cum va fi tras la răspundere în caz că vor fi identificate contaminări ca urmare a participării la congres?  
7. a fost congresul PNL mai important decât sănătatea și viața românilor, așa cum erau pe vremuri congresele PCR? A 

cauționat prezența Președintelui Iohannis toate riscurile și a minimalizat eventualele drame, precum în vremurile de tristă 
amintire cea a Președintelui Ceaușescu? 

Deși am solicitat clarificarea acestor aspecte înainte de congres, evident că domnul Secretar de Stat Raed Arafat nu a 
catadicsit să răspundă nici măcar până astăzi. 

Din datele oficiale comunicate de autoritățile române competente reiese că în urma congresului PNL rata de infectare în 
capitală a crescut, având în acest moment, în Sectorul 1 și Sectorul 2 o rată de peste 6 la mia de locuitori, iar la nivelul 
municipiului București o rată de infectare de 5 la mia de locuitori. 

Dacă organizatorii congresului PNL nu pot face dovada că toate persoanele care s-au aflat fizic în încăperea Romexpo 
unde a fost organizat congresul (delegați plus staff-ul de organizare), adică mult peste 5000 de persoane, au fost vaccinate sau 
testate negativ, având un test efectuat în urma cu 48 sau 72  de ore sunt incidente prevederile codului penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. 

Mai mult, aceeași conducere a PNL care a organizat congresul, aflată vremelnic la conducerea țării, a luat în paralel cu 
organizarea congresului lor fastuos măsuri restrictive și discriminatorii pentru cetățenii acestei țări. De asemenea, măsuri 
restrictive și sancționatorii urmează să mai fie adoptate conform declarațiilor din spațiul public ale premierului și ministrului 
sănătății. Redau cu titlul de exemplu: interzicerea accesului în restaurante, terase, cafenele, mall-uri, închiderea școlilor și 
revenirea la orele de curs cu predare online, sancționarea medicilor și cadrelor didactice care refuză vaccinarea, obligarea 
acestora să se testeze periodic din fonduri proprii, etc. 

Doamnelor și domnilor parlamentari, nu putem accepta ca românii să deconteze nota de plată a inconștienței dozată de 
mândrie grotească a unor lideri aflați la guvernare care consideră că această țară și acest popor le aparțin, precum slavul 
stăpânului său. 

Când voi primi răspunsul solicitat din partea Secretarului de Stat al MAI, domnul Raed Arafat, dacă îl voi primi 
vreodată, îl voi face public așa cum am promis și cetățenilor și vi-l voi prezenta și dumneavoastră. 

 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
Transportul în comun devine un lux pentru cetățenii din întreaga țară 

 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi, 
După explozia prețurilor la gaze și lumină, după explozia numărului de cazuri din valul patru al pandemiei, noi lucruri 

fantastice se întâmplă pentru toți românii din țară, fie că vorbim despre copiii care trebuie să meargă la școală, fie că vorbim de 
oamenii care trebui să facă naveta la locul de muncă sau bătrânii care trebuie să meargă la spitale.  

Acest lucru se întâmplă din păcate și la nivelul județului Alba. Transportul în comun, interurban precum și cel 
interjudețean, este ca și inexistent, cetățenii fiind lăsați la voia sorții să se descurce așa cum pot atunci când au o urgență 
medicală sau când pur și simplu trebuie să își ducă viața de zi cu zi.  

Lipsa acestor facilități simple dar indispensabile contribuie la scăderea nivelului de trai în zona Munților Apuseni, fapt 
ce are drept consecință depopularea acestei zone atât de văduvită de investiții județene sau guvernamentale.  

Spre exemplu, cetățenii fără autoturism trebuie să apeleze zilnic la alți vecini care beneficiază de un autoturism pentru a 
avea posibilitatea de a merge de la Arieșeni sau Garda la Cluj Napoca, Alba Iulia sau Timișoara.  
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Este cunoscut faptul că de cele mai multe ori lipsa acestor curse regulate este motivată de rentabilitatea acestor curse, 
însă atât eu cât și colegii mei social-democrați, suntem de părere că cetățeanul trebuie pus în centrul priorităților 
guvernamentale și nu profitabilitatea unor agenți economici care doar profită de pe urma problemelor oamenilor.  

Domnilor guvernanți,  
Când vă mai gândiți să puneți profiturile în topul priorităților dumneavoastră în detrimentul oamenilor, să vă gândiți la 

copiii și bătrânii care stau în lunile de iarnă în ger și în zăpadă pentru a face autostopul doar pentru a-și duce traiul de zi cu zi și 
pentru a încerca să răzbească prin toate lucrurile fantastice cu care ne împovărați! 

Cu respect pentru locuitorii județului Alba, 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

 

Festivalul democrației - o ecuație cu mai multe necunoscute 
 

A venit momentul unui bilanț al celor câteva luni de ”festival al democrației” în PNL, festival care a culminat cu un 
Congres al disprețului față de legi, de reguli, dar mai ales față de cetățeni! Un Congres ce a blocat guvernarea, în plin proces de 
acumulare a crizelor, cele mai multe dintre ele provocate deliberat de guvernul condus de Florin Cîțu. Au fost provocate cu 
scopul declarat de a amâna toate măsurile de natură socială, impuse de Constituție și de legi, dar mai ales de realitățile unei țări 
aflată acum sub dictatura unei ideologii profund nocive, „libertarianismul” după ureche. 

Din acest punct de vedere, paralela cu ultimii ani ai ceaușismului se impune de la sine: cu cât festivalul democrației 
populare se întețea, iar Congresele PCR erau tot mai marcate de fals și de un cult inept al personalității, cu atât cetățenii trăiau 
mai prost. Cu cât realizările guvernului liberal sunt mai roz în propaganda lor, cu atât viața cetățenilor este mai scumpă, mai 
complicată, și mai grea. Ar fi de așteptat un decont al cheltuielilor din această campanie din PNL, și o dare de seamă cu privire 
la sursele finanțărilor care au făcut posibilă o astfel de campanie. 

România nu mai este guvernată. Aflăm de măsuri luate peste noapte, în deplină obscuritate, fără analize de impact, cu 
destinație clară pentru anumite cercuri de interese economice. Închidem și deschidem orașe și comune, fără nicio noimă, după 
algoritmi în veșnică schimbare, după cum o cer interesele PNL și ale ”aliaților săi”. Criza sanitară este scăpată de sub control. 
Constituția se mai aplică doar pe alocuri în România, și când se aplică, se aplică în batjocură! 

Congresul PNL NU a rezolvat criza politică, ci a generat noi crize, care privesc acum și Parlamentul. Este firesc să ni se 
răspundă în ce măsură actualul guvern mai este constituțional și legal. Alianța PNL-USR-UDMR nu mai există. Avem guvern 
majoritar, sau minoritar? Nimeni nu știe! Pentru că domnul Cîțu fuge de Parlament cu un dispreț greu de acceptat din partea 
unui ales al poporului. Înconjurați de deșertul guvernării lor, liberalii par a fi nu doar fericiți, ci chiar mândri de lucrul „bine 
făcut”. Cu o impertinență greu de ignorat, liberalii continuă să scoată socialismul din capul românilor, așa cum a declarat 
programatic domnul Cîțu. 

Trebuie spus: tot ce face actualul guvern, condus de PNL, este rezultatul unei alegeri ideologice. Iar această alegere 
împinge guvernarea către un extremism anti-social marcat, în care „Corporația face legislația”, după cum reiese nu doar din 
ticăloasa ”liberalizare” a prețurilor la energie, ci și din felul în care este gestionată criza sanitară, din cum sunt înghețate 
veniturile covârșitoarei majorități a românilor. 

Cât despre „festivalul democrației”, prima victimă a „democrației” din PNL este tocmai democrația, redusă la o formă 
fără fond, care face la fel de mult rău, prin consecințe, ca și „democrația populară” din vremea comunismului. Nu există însă 
vreun semn că liberalii ar fi îngrijorați de răul pe care îl fac României. „Greaua moștenire” - acest concept de care au abuzat 
pentru a-și justifica lipsa de inițiativă și de soluții viabile se pregătește să devină eticheta acestei guvernări.  

Aș parafraza o butadă din vremea celui de-al Doilea Război Mondial: din succes liberal în succes liberal, la prăbușirea 
finală. Este PNL conștient de responsabilitățile pe care le are, ca principal partid al guvernării? Sau oportunismul este mai 
puternic decât servirea binelui public? Suferințele și lipsurile românilor de astăzi sunt cea mai clară dovadă a „bunei 
guvernări” liberale. 

Deputat 
Ionuț Vulpescu 

*** 
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PSD sprijină IMM-urile în fața creșterii masive a tarifelor la energie! 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Realitatea a dovedit, din nefericire, câtă dreptate a avut PSD atunci când trăgea semnale de alarmă care se refereau la 

pregătirea insuficientă a liberalizării pieței de energie și a consecințelor unei astfel de liberalizări sălbatice. Acum vedem că se 
întâmplă exact ce semnala PSD: creșteri incontrolabile și nejustificate ale tarifelor la energie electrică și gaze naturale, 
constatăm că nu există o concurență veritabilă în domeniul energiei, că cererea este mult mai mare decât oferta, iar capacitățile 
de producție se reduc, în loc să crească. În aceste condiții, prețurile nu pot avea decât o singură direcție: crescătoare! O 
evoluție care, însă, constatăm că nu îi afectează doar pe consumatorii casnici, care devin din ce în ce mai vulnerabili în fața 
politicilor dezastruoase ale guvernelor de dreapta, ci și pe antreprenori, pe cei din mediul privat.  

În acest context, PSD a decis să sprijine IMM-urile în fața scumpirilor masive ale energiei și a depus un proiect de lege 
care cuprinde un set de măsuri se susținere a IMM-urilor afectate de creșterile de tarife la gaze, energie electrică și 
combustibili. Obiectivele majore ale proiectului vizează compensarea cheltuielilor suplimentare care apar ca urmare a 
majorării tarifelor la energie, menținerea competitivității, evitarea falimentelor și, în mod evident, protejarea locurilor de 
muncă.  

Stimați colegi, vă chem să susțineți acest act normativ, care cuprinde, după cum vedeți, un set de măsuri de sprijin care 
vor salva nu doar afacerile antreprenorilor români, dar și locurile de muncă a milioane de români. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Weber Mihai 
*** 

 

Eșec liberal în Maramureș: Spitalul Județean Baia Mare a pierdut al doilea aparat de radioterapie 
 

De aproape 2 ani de zile, țara este condusă de un guvern de dreapta care își arată INCOMPETENȚA și NEPUTINȚA în 
fiecare moment. Numirile politice pe care cei de la PNL le fac în diverse unități medicale din țară sunt strigătoare la cer, pentru 
că, doar din dorința de a-și mulțumi acoliții politici în funcții cât mai bine plătite, peneliștii ne demonstrează că nu le pasă 
deloc de cel mai important lucru: SĂNĂTATEA ROMÂNILOR.  

Din cauza numirilor eminamente politice făcute de actuala conducere a Consiliului Județean Maramureș la Spitalul 
Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-a pierdut cel de-al doilea aparat de radioterapie, în valoare de 
aproximativ 1 milion de euro, acesta fiind trimis la Craiova, unde, interesant de remarcat, conducerea administrației locale a 
revenit pesediștilor și nu peneliștilor. Este adevărat că la Craiova, însă, sunt pesediști care au arătat că ȘTIU SĂ ABSOARBĂ 
FONDURI EUROPENE, ceea ce, în Maramureș, sub conducerea prim-penelistului Ionel Bogdan NU VOM REUȘI 
NICIODATĂ.  

Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte a fost inaugurat în luna aprilie 2019, în prezența fostului ministru al 
Sănătății, Sorina Pintea, acesta fiind proiectul ei de suflet din vremea în care era manager al Spitalului Județean de Urgență 
”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Contractul de finanțare cu Banca Mondială a fost semnat încă de la finalul anului 2017, la 
Guvernul României, de către mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș la acel moment și de fostul 
manager al SJUBM, ec. Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății. Livrarea componentelor a început în iunie 2018 iar instalarea 
tuturor echipamentelor, în valoare de 2,2 milioane euro a fost finalizată în august 2018.  

Investiția a fost realizată atât din fondurile private ale spitalului (construcția buncărului), cât și dintr-o finanțare de 
aproximativ cinci milioane de euro de la Banca Mondială, bani care au fost folosiți pentru achiziționarea aparaturilor de cel 
mai înalt nivel. Din cele opt contracte semnate cu Banca Mondială pentru dotarea laboratoarelor de radioterapie din țară, cel 
din Baia Mare a fost primul finalizat la începutul anului 2019, iar al doilea buncăr a fost inaugurat la finalul aceluiași an. Din 
păcate, investiția de peste 1 milion de euro a fost pierdută din incompetența președintelui penelist al Consiliului Județean 
Maramureș, Ionel Bogdan și a lui Alexandru Oros, noul manager penelist numit de președintele CJ la Spitalul Județean din 
Baia Mare, încă din martie 2021.  

Conducerea Consiliului Județean Maramureș, în a cărui subordine se află Spitalul Județean este vinovată de acest eșec la 
fel ca reprezentanții unității medicale. Încă de la începutul anului în curs, în bugetul Spitalului Județean nu au fost prinse 
fondurile necesare pentru instruirea și perfecționarea personalului care urma să activeze la cel de-al doilea aparat și nici 
salariile aferente acestora. În aceste condiții, Laboratorul de Radioterapie nu poate funcționa la capacitate maximă, iar bolnavii 
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de cancer din Maramureș și din alte județe limitrofe vor fi nevoiți să meargă iar pentru tratament la Cluj, Târgu Mureș, Oradea 
sau chiar în afara granițelor țarii.  

În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean am înțeles atât eu, cât și colegii mei, oportunitatea de a investi în 
sănătate. Tocmai din acest motiv am acordat stimulente financiare și am suplimentat bugetul alocat Spitalului Județean de 
Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, pentru a avea întregul personal necesar în Laboratorul de Radioterapie.  

Deși Banca Mondială a trimis adrese unității medicale, încă de la începutul anului 2021, prin care se cereau documente 
care să ateste că Spitalul este pregătit să primească și să pună în funcțiune cel de-al doilea aparat, având personal instruit, toate 
acestea au fost ingnorate atât de conducerea unității sanitare cât și de conducerea Consiliului Județean Maramureș. Din păcate, 
cei care au de suferit sunt maramureșenii dar și locuitorii din județele limitrofe care și-au pus speranțele în Laboratorul de 
Radioterapie din Baia Mare.  

Aceștia sunt cei care ne conduc, oameni fără frică de Dumnezeu și fără niciun interes de a veni în sprijinul semenilor 
lor. Această guvernare A EȘUAT încă de la început, însă cu fiecare zi care trece cu ei în fruntea României, avem cu toții de 
suferit. Recunoașteți-vă INCOMPETENȚA și PLECAȚI ACASĂ!  

 

Deputat 
Gabriel-Valer Zetea 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Dan Vîlceanu,  ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

De ce sunt românii obligați să suporte bătaia de joc zilnică a CFR 
Domnule ministru, 
Au devenit virale până și în statele vecine condițiile și incidentele, din ce în ce mai dese, pe care românii au ajuns să le 

suporte dacă decid să se deplaseze cu trenul. Pe lângă mecanicii abțiguiți, timpii de călătorie depășiți și cu zecile de ore, ori 
trenurile care părăsesc goale câte o gară mare pentru că a fost afișat greșit peronul și lăsați pe jos pasagerii bun-platnici, se mai 
adaugă și condițiile mizerabile, puse la dispoziție de trenurile CFR. Peste 50% dintre garnituri au avut probleme vara aceasta 
cu sistemul de ventilație. Nu mai vorbim că toaletele sunt impracticabile sau atât de murdare încât călătorii mai bine renunță să 
le mai folosească.   

Vă rog să-mi comunicați cine se face răspunzător pentru aceste situații, dacă sunt despăgubiți în vreun fel călătorii care 
suportă zilnic asemenea condiții necorespunzătoare de călătorie și ce măsuri veți impune pentru îmbunătățirea calității 
mersului cu garniturile CFR.  Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României 
 

Situația proiectelor finanțate prin PNDL 2 
Stimate domnule prim-ministru,  
Unul dintre programele intens promovate de dumneavoastră și de Guvernul pe care îl conduceți, care a și dus la o 

ruptură în coaliția de guvernământ, este Programul de Investiții „Anghel Saligny”. Acesta ar trebui, conform tuturor 
declarațiilor făcute de dumneavoastră și de ceilalți membri ai Guvernului, să ajute la dezvoltarea și modernizarea comunităților 
locale. Acesta e un lucru lăudabil, deoarece cu toții ne dorim ca localitățile de peste tot din țară să își îmbunătățească 
standardul de viață.   

Totuși, remarc o contradicție între ceea ce spuneți și acțiunile Guvernului pe care îl conduceți. În luna iunie am fost 
anunțați de către Ministerul Dezvoltării că bugetul pentru finanțarea proiectelor prin PNDL 2 a fost epuizat. La acea vreme ați 
dat asigurări primarilor că vor primi bani după rectificare. Doar că, în tot acest timp, multe proiecte au fost abandonate, iar în 
unele cazuri primăriile au trebuit să asigure finanțare din bugetul propriu, creând probleme grave comunităților locale. Vă spun 
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aceste lucruri ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu primarii din județul Neamț, care au fost afectați de această nepăsare 
de care Guvernul a dat dovadă în privința PNDL 2.    

În acest context, având în vedere că în cazul PNDL 2 nu s-au găsit bani pentru a finanța proiectele începute, iar unele s-
au făcut pe datorie, de unde putem ști sigur că în cazul PNDL 3, adică Programul „Anghel Saligny”, acești bani există sau vor 
exista?  

De aceea, domnule Prim-ministru, aș dori să îmi transmiteți următoarele informații:  
1) Care este stadiul plăților pentru proiectele finanțate prin PNDL 2?  
2) Care este sursa de finanțare pentru proiectele finanțate prin Programul „Anghel Saligny”? Va trebui România să mai 

facă și alte împrumuturi pentru a duce la îndeplinire acest program sau îl veți suspenda, la fel ca și PNDL 2, până veți avea 
bani?  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Stadiul procesului de regionalizare 
Stimate domnule ministru,  
Regionalizarea României trebuie gândită şi analizată de minţile unor tehnicieni, specialişti în toate domeniile care 

implică procesul în sine, de la sociologi la economişti, de la finanţişti la statisticieni.   
Consider că procesul de reîmpărțire administrativ-teritorială poate fi un succes doar prin realizarea dezideratului de a 

aduce beneficii cetățenilor. Noile regiuni trebuie să constituie motoarele viitoarei dezvoltări economice a României, iar omul 
obişnuit trebuie să resimtă cu adevărat o îmbunătăţire a standardelor serviciilor sociale şi administrative.   

Nu în ultimul rând, îmi exprim speranţa că proiectul de regionalizare va fi lăsat deoparte de influenţele politice, de orice 
fel, deoarece vorbim de viitorul ţării şi al românilor pentru o perioadă îndelungată. Vă întreb cu respect:  

1. Care este stadiul parcurs până acum în ceea ce priveşte elaborarea documentelor necesare declanşării procesului de 
regionalizare?  

2. Care sunt criteriile primordiale pentru desemnarea capitalelor de regiuni, precum şi a conducătorilor acestora?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Strategia guvernului pentru reducerea șomajului 
Stimată doamnă ministru,            
După ultimul an și jumătate de pandemie, situația ocupării pieței forței de muncă la nivel național este departe de a fi 

îmbucurătoare. Există un deficit însemnat de locuri de muncă, mai ales în ceea ce privește meseriile mult mai bine plătite în 
străinătate, preferate în procent mare de români.  

Șomajul este, de asemenea, îngrijorător în această perioadă de criză economică, politică și socială, iar instituțiile din 
subordinea MMPS se pare că nu sunt în măsură să ia cele mai bune decizii pentru integrarea în muncă a populației.  

Având în vedere cele semnalate, vă întreb stimată doamnă ministru:  
1. Câţi oameni se află în prezent în şomaj, atât în România, cât şi în judeţul Giurgiu?  
2. Care este strategia Guvernului României pentru a diminua rata şomajului?  
3. Care sunt meseriile cele mai râvnite în prezent în România?  
4. Care sunt motivele pentru care anumite locuri de muncă aflate la mare căutare rămân neocupate, din cauza lipsei 

profesioniştilor din diferite domenii?  
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
      domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Sporuri nejustificate pentru angajații Institutului de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură 
 

Doamnă ministru / Domnule ministru,  
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din funcții publice prevede că pe lângă salariu, angajații pot primi 

și alte sporuri și stimulente unele comune, altele specifice: pentru munca de noapte, ore suplimentare, condiții de muncă 
vătămătoare, pentru suprasolicitare psihică și altele. Și deși legea ar trebui să presupună o compensație financiară a riscurilor 
pentru anumite categorii profesionale, în realitate în multe instituții de stat sporurile sunt folosite excesiv și nejustificat.  

Bunăoară, la Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură directorii primesc spor pentru condiții de muncă în 
stres. Potrivit contractului colectiv de muncă angajații în funcții de conducere primesc sume care pornesc de la 10% până la 
25% din salariul brut. Paradoxul acestei situații constă în faptul că nivelul de stres este stabilit chiar de către beneficiarii 
acestor sporuri neexistând o metodă care să fundamenteze științific condițiile de muncă.  

Pentru că nu există o evaluare întemeiată a nivelului de stres și a condițiilor de muncă grele se creează premisele 
sporurilor artificiale, nefondate și ilicite. Este greu de imaginat că un director general care își desfășoară activitatea într-un 
birou poate experimenta condiții de muncă periculoasă, vătămătoare din punct de vedere psihic așa cum invocă angajații 
institutului mai sus amintit.  

Vă reamintesc că Institutul de Cercetare în Silvicultură aparține statului român și toți banii care intră și ies din conturi 
sunt bani publici.  

Față de cele de mai sus vă întreb, doamnă și domnule ministru, ce măsuri aveți în vedere pentru a controla fenomenul 
sporurilor artificiale, nejustificate sau chiar inventate care aduc un prejudiciu substanțial bugetului?  

Vă mulțumesc!  
Solicit răspuns scris pentru problemele indicate.  
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Ileana-Cristina Dumitrache 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Procedura de înființare a unei firme pentru intermediarea de forță de muncă din străinătate 
 

Stimată doamnă ministru,  
Piața muncii din România este, încă, deficitară, iar angajatorii găsesc cu greutate persoane calificate.  
Din acest motiv, angajatorii din România au început din ce în ce mai mult să angajeze muncitori din străinătate, în 

special din statele non-euro.  
Soluția, deși nu ideală, ajută firmele să-și crească competitivitatea, să-și găsească angajații de care au nevoie, ceea ce 

duce, în schimb, la creștere economică și la mai mulți bani colectați la bugetul de stat.  
Având în vedere aceste aspecte, precum și a faptului că există antreprenori și în Tulcea care ar fi interesați de 

dezvoltarea unei afaceri în aces domeniu al intermedierii forței de muncă, nu ar fi rău să cunoască care sunt etapele 
procedurale pentru înființarea unei firme de intermediere a forței de muncă.  

Vă rog să-mi comunicați care sunt pașii procedurali ce trebuie urmați pentru înființarea unei companii cu un astfel de 
profil.  

Vă mulţumesc!        Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei  
      domnului Tiberiu Horațiu Gorun, secretarul general al Guvernului 
 

Vom avea suficiente gaze la iarnă sau vom fi nevoiți să retrăim vremuri pe care le credeam de mult apuse? 
 

Domnilor miniștri,   
Scumpirile deja de notorietate din domeniul energiei par să afecteze din ce în ce mai mulți cetățeni, atât la nivel 

național, cât și european. În același timp, publicațiile de specialitate analizează starea de fapt și invocă din ce în ce mai 
răsunător iminența unei noi crize economice generată de piața de energie.   

De asemenea, Ziarul Financiar vorbește tot mai des despre un posibil deficit de gaze naturale la nivel european, 
previzionat pentru lunile de iarnă, iar în toată presa din România sunt vehiculate tot felul de cifre mai mult sau mai puțin 
îngrijorătoare privind capacitatea de a face față unei ierni mai aspre.   

Mai mult, conform Sputnik, România riscă să rămână fără gazul rusesc. Această previziune are la bază creşterea 
importurilor de gaze de la Gazprom, criza energetică europeană şi problematica Nord  

Stream. Consider că o astfel de previziune nu trebuie ignorată, iar România trebuie să se pregătească temeinic.  
În această situaţie, încrezătoare că odată cu finalizarea mult așteptatului congres veți dedica mai mult timp problemelor 

stringente ale țării, vă întreb, domnilor miniștri:  
- Care sunt previziunile de import de gaze naturale pentru lunile de iarnă?  
- Care este capacitatea rezervelor de gaz stocate la acest moment în țară?  
- Care este capacitatea de extracție pe oră, a gazului natural din rezervele naționale existente?  
- Care este capacitatea reală a „zestrei de gaz” (line pack) a României la momentul actual?  
- Care sunt demersurile concrete inițiate până acum de Guvern pentru asigurarea tuturor resurselor energetice necesare 

lunilor de iarnă?  
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
      doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
      domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Reglementarea ocupației de meșter popular și sprijinirea acestei profesii prin recunoașterea oficială  
și prin promovarea politicilor publice în domeniul educației și culturii 

 

Stimate domnule ministru / Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că în legislația aflată în vigoare, meșterii populari, care păstrează tradițiile noastre, deci identitatea 

noastră națională, nu au niciun fel de statut juridic din punct de vedere al includerii în nomenclatorul ocupațiilor din România, 
al recunoașterii activității specifice pe care o derulează fiecare la nivel local, niciun fel de susținere reală și continuă din partea 
statului român, vă rog să-mi comunicați ce soluții aveți în acest sens pentru a nu pune capăt unor meșteșuguri care dăinuie de 
sute de ani și care ne definesc pe noi ca popor și neam.  

Am constatat că Legea privind meșteșugarii tradiționali din România, inițiată de 44 de deputați și senatori și înregistrată 
la Senat pentru dezbatere la data de 11 decembrie 2019 sub nr. b561 a fost declarată neconstituțională, în ansamblul său de 
către Curtea Constituțională prin decizia nr. 648 din 24 septembrie 2020.  

Vidul legislativ din acest domeniu tradițional îi determină pe meșterii populari să abandoneze practici pe care le-au 
dobândit și le desfășoară din generație în generație sau îi obligă să găsească diferite soluții provizorii pentru a-și putea menține 
activitatea. Din acest motiv, ei aleg fie să se organizeze în societăți cu răspundere limitată, fie să se limiteze la adeverințe 
eliberate de autoritățile locale, acolo unde le sunt eliberate, care să le ateste calitatea de meșteri populari. Niciuna dintre 
acestea, însă, nu echivalează cu o meserie recunoscută, la nivel național, de către Ministerul Culturii, Ministerul Muncii sau 
Ministerul Educației.  

Există un târg organizat, anual, de către Guvern, dar pe mulți dintre meșterii populari nu îi ajută. De aceea, se impune 
realizarea de programe specifice în funcție de meșteșugurile pe care aceștia le practică, de modul de realizare a lucrărilor de 
artă populară, dar și de regiunea de unde provin.  
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Care este motivul pentru care Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii nu a inițiat 
până în acest moment programe dedicate formării tinerilor spre a deveni meșteșugari, existând astfel riscul ca multe dintre 
tehnici să dispară o dată cu decesul celor care încă mai practică aceste meserii a lucrului manual cu diferite materiale?  

Totodată, vă semnalez faptul că nu există o concurență loială între producătorii industriali și meșterii populari, cei dintâi 
beneficiind de tot felul de programe de sprijin financiar în dauna producătorilor manufacturieri.  

O altă problemă este reprezentată de produsele lucrate industrial, comercializate la noi drept autentice românești, care la 
fel determină o concurență neloială în domeniul comercializării acestor produse/obiecte. În acest sens nu există nicio educație 
culturală a oamenilor cu privire la produsele autentice, fiind mult prea multe articole vândute ca obiecte lucrate manual, când 
de fapt acestea sunt lucrate industrial. Aici este nevoie de o educație culturală serioasă care să fie pornită de la Ministerul 
Culturii și Ministerul Educației.  

Un alt dezavantaj este faptul că oamenii nu știu ce presupune procesul de fabricare a articolelor de acest tip și, din 
această cauză, câștigul unui meșter popular nu reflectă de multe ori munca depusă de acesta.  

Meșterii populari de la noi din țară nu cer nimic altceva, decât să fie recunoscuți de Ministerul  
Culturii, Ministerul Educației și Ministerul Muncii și să fie întocmite politici publice care să vină în sprijinul lor. 

Aceștia au devenit o categorie socială în care nu a investit nimeni nimic, iar cei care au nevoie să se promoveze la nivel de 
imagine, îi folosesc și, după ce își văd interesele înfăptuite, îi dau deoparte. Meșteșugarii nu au un statut și sunt folosiți atunci 
când România trebuie să arate bine, în rest nimic.  

Vă rog așadar, să-mi comunicați cum putem să colaborăm în continuare, parlamentari și miniștri, astfel încât ocupația 
meșterilor populari să fie atestată la nivel național și să definim politicile publice de bază prin care această profesie să fie 
promovată la nivel educațional, al practicii oficiale pe piața muncii și al culturii tradiționale românești.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sanatății 
 

Adevărul despre decesele cauzate de cancer în România 
 

Stimate domnule ministru interimar,  
„În jur de 88% din cazurile de cancer al căror tratament a fost finanțat în 2019 au fost regăsite în 2020 pe lista CNP-

urilor pacienților decedați”, a declarat zilele trecute Adela Cojan, preşedinte interimar al CNAS. Aceasta a mai afirmat, în 
același context, că 49% din fondurile alocate Programului național de oncologie sunt efectiv aruncați în van, deoarece nu au un 
răspuns conform în urma acestor decese.  

Chiar dacă ulterior preşedintele interimar al CNAS și-a nuanțat afirmația inițială, este evident că România are o 
problemă imensă dacă doar 12% din tratamentele persoanelor bolnave de cancer sunt încununate de succes. Vă întreb 
respectuos:  

1. Susțineți declarația președintelui CNAS, în calitate de ministru interimar al Sănătății? În caz contrar, vă rog să îmi 
puneți la dispoziție cifrele oficiale legate de decesele înregistrate în cazul bolnavilor de cancer care au beneficiat în anul 2019 
de tratament din partea statului.  

2. Care este suma totală alocată Programului național de Oncologie, începând cu anul 2019 până în prezent?  
3. Dacă informațiile prezentate de Adela Cojan sunt corecte, care este explicația acestei rate a mortalității fără precedent 

în România, ba chiar la nivel mondial?  
4. Care este, în aceste condiții, rata supraviețuirii persoanelor bolnave de cancer în ultimii zece ani în România?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Aplicarea Legii uceniciei în judeţul Dâmbovița 
Stimată doamnă ministru,            
Potrivit Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, statul asigură lunar o sumă de bani echivalentă cu 60 la sută 

din venitul minim garantat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani care se formează profesional la locul de muncă. Din 
informaţiile din teritoriu, această lege este extrem de puţin aplicată în prezent în România, cu toate că are prevederi generoase, 
iar învăţământul consumă resurse importante din buget.  

Consider că revitalizarea acestui act normativ se impune în această perioadă de criză, mai ales deoarece se cheltuiesc 
sume mari pentru pregătirea tinerilor în meserii cu puţină căutare pe piaţa forţei de muncă.  

Vă întreb cu respect:  
1. Care sunt sumele destinate pentru formarea profesională la locul de muncă a tinerilor care urmează programe de 

ucenicie?   
2. Câte contracte de ucenicie au fost încheiate în ultimii ani la nivel naţional, precum şi în judeţul Dâmbovița?  
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii  
 

Valoarea sumelor încasate din taxa pe drum 
 

Domnule ministru, așa după cum bine cunoașteți, în fiecare an, în bugetul Ministerul Transporturilor se varsă și taxa de 
drum. Cunoscută sub numele de rovinietă, această taxă este obligatorie pentru conducătorii auto, cei care o achită pentru a 
putea utiliza rețeaua națională de drumuri.  

Pentru că, până la acest moment, nu a existat o comunicare oficială privitoare la aceste sume și pentru că este un subiect 
de interes - cu atât mai mult cu cât numărul numărul conducătorilor auto care circulă pe drumurile naționale este din ce în ce 
mai mare- dorim să aflăm care a fost valoarea taxei de drum în anii 2019, 2020 și 2021.  

Solicit răspuns în scris și verbal/oral.  
Vă mulţumesc!         Deputat 

Dumitru Lucian Lungoci 
*** 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Sume destinate județului Bihor prin PNRR 
Stimate domnule ministru interimar,  
Prin prezenta, în calitatea dumneavoastră de ministru interimar al investițiilor și fondurilor europene vă solicit să îmi 

comunicați:  
- Care sunt sumele alocate în mod direct, pentru proiecte și acțiuni specifice județului Bihor, în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență. Vă mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 

 

Măsurile pe care le veți adopta pe termen scurt și mediu pentru creșterea capacităților ATI  
în unitățile spitalicești din județul Ialomița 

Domnule ministru,   
Din nefericire toamna a adus și o creștere alarmantă a numărului de cazuri de infectare cu Covid-19, preponderent din 

rândurile persoanelor nevaccinate. Acest aspect grav este rezultatul campaniei dezlânate și deloc convingătoare a Guvernului. 
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La această tragedie mai contribuie și exemplul negativ pe care continuă să-l ofere unii factori de decizie prin refuzul lor de a 
respecta normele în vigoare și de a purta mască.   

De la debutul pandemiei, la nivelul județului Ialomița s-au infectat peste 11.400 de persoane. În aceste circumstanțe 
sumbre de la nivel național și local, presiunea pe ATI este și mai evidentă. Și s-ar putea accentua și mai mult având în vedere 
ușurința cu care se răspândesc noile variante ale virusului.   

Vă rog să-mi precizați care sunt măsurile pe care Ministerul Sănătății le va adopta pe termen scurt și mediu pentru 
creșterea capacității ATI în unitățile spitalicești din județul Ialomița.      

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății  
 

Care sunt motivele pentru care ați decis subfinanțarea programelor de sănătate publică  
în plină pandemie de COVID-19? 

Stimate domnule ministru, 
Este o iresponsabilitate inimaginabilă modul în care Ministerul sănătății pe care îl reprezentanți în acest moment și 

Guvernul din care faceți parte a ales să subfinanțeze sistemul sanitar din România. Ați alocat miliarde de euro pentru importul 
mult peste nevoile țării a 120 de milioane de doze de vaccin, dar nu ați dat banii necesari pentru supraviețuirea bolnavilor din 
programele naționale de sănătate. În același timp, ați majorat de 5 ori banii pentru primăriile conduse de primari PNL, dar ați 
lăsat medicii din centrele de vaccinare neplătiți cu lunile.  

Nicăieri nu a produs un dezastru mai mare guvernul actual ca în domeniul sănătății. Realitatea este de-a dreptul 
înspăimântătoare, în pofida resurselor consistente, suplimentar alocate.  

Peste 35.000 de oameni au murit de COVID-19. Mulți poate că ar fi fost salvați dacă guvernele PNL acceptau testarea 
masivă și sistematică a populației așa cum s-a făcut în alte țări din Uniunea Europeană.  

Alte zeci de mii de persoane au murit din cauza că n-au mai avut acces în spitale ca urmare a deciziei aberante, unicat în 
Europa, a împărțirii și menținerii timp îndelungat a spitalelor în COVID și non-COVID. Se pare că situația se va repeta și în 
acest an, în valul 4 al pandemiei.  

Vaccinarea este un eșec catastrofal. Suntem pe penultimul loc în U.E. Medicii din centrele de vaccinare n-au fost plătiți 
la timp.   

Sute de mii de pacienți din programele naționale de sănătate sunt lipsiți de medicamentele esențiale. La HIV, de 
exemplu, întârzierea rectificării bugetare, a lăsat mari spitale fără banii necesari pentru tratamentul bolnavilor.   

Acest tablou al dezastrului managerial este completat cu jaful, hoțiile și corupția din dezmățul achizițiilor din pandemie, 
unde cazul Unifarm este edificator!  

Conform declarațiilor publice ale fostului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, 1,8 miliarde de euro este costul pe 
care România trebuie să-l plătească pe cele 120 de milioane de doze de vaccin comandate. Potrivit acestuia, care s-a opus 
acestei achiziții aberante, Comisia Europeană ne-a pus la dispoziție un mecanism flexibil, în care fiecare stat membru are 
posibilitatea de a face comenzi, în condiții bune. Mecanismul prevedea o perioadă de timp clară în care comanda putea fi 
acceptată sau nu. Încă un amănunt, o comandă odată lansată este fermă si trebuie plătită.”  

Așadar, s-a constatat foarte clar că premierul Cîțu a mințit pentru că România nu a fost obligată să preia cotă parte din 
totalul vaccinurilor comandate de Comisia Europeană, adică 120 de milioane de doze, mult peste nevoile României. Cum 
explicați această situație, dar și faptul că în continuare vreți să împărțiți spitalele în COVID și non-COVID și să lăsați fără 
acces la asistență medicală bolnavii cronici și cei care suferă de toate celelalte afecțiuni medicale? Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,  
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii  
 

Stadiul modernizării liniei de centură a Bucureștiului 
 

Conform proiectului inițial pentru Centura Bucureștiului termenul de finalizare al lucrărilor de reabilitare, modernizare 
și lărgire este sfârșitul anului 2021, motiv pentru care revine următoarea întrebare:  

1. Care este stadiul și termenul de finalizare pentru:  
- secţiunile A1- DN2 , DN 2- A2 şi centura de sud;  
- pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti – Domneşti;  
- pasajele de la Popeşti-Leordeni, Cernica, Berceni și Mogoșoaia.  
Cu respect, 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei  
 

Învățământul online în contextual pandemiei COVID-19 
 

În contextul pandemiei COVID-19 și intrarea deja în sistemul de învățământ online a mai multor unități de învățământ, 
revin următarele întrebări:  

1. Ce sume au fost cheltuite în cursul acestui an pentru achiziționarea de tablete și/sau dispozitive electronice destinate 
elevilor și profesorilor?  

2. Câți elevi au nevoie de astfel de tablete și/sau dispozitive electronice la nivelul întregii țări și câți beneficiază de 
acestea în momentul de față?  

Cu respect,         Deputat 
Dan Cristian Popescu 

*** 
 

Adresată domnului  Florin-Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor europene 
 

Care sunt motivele pentru care ați ascuns clauzele negocierii PNRR  
prin care românii vor fi sărăciți în următorii ani? 

 

Stimate domnule prim-ministru și ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene, 
Având în vedere faptul că astăzi este semnat Planul Național de Redresare și Reziliență pentru România, cu o întârziere 

de mai multe luni, ceea ce a condus la imposibilitatea accesări de fonduri europene încă din acest an, care este motivul pentru 
care nu faceți publice condițiile pe care le-ați asumat în numele României cu privire la înghețarea și reducerea veniturilor 
românilor pentru următorii ani?  

De ce nu ați prezentat în Parlament, forul decizional cu cea mai mare reprezentativitate la nivelul statului român, și nici 
nu ați spus cetățenilor acestei țări, condiționările asumate de Guvern pentru aprobarea PNRR.   

În opinia mea și a colegilor de la PSD, în tot procesul de negociere și retrimitere la Bruxelles a capitolelor din Planul 
Național de Redresare și Reziliență, ați dat dovadă de o lipsă totală de transparență.   

Știați sau nici măcar nu v-a interesat faptul că nu aveați dreptul constituțional de acceptare în secret a impunerii 
măsurilor dure de austeritate, care vor prăbuși nivelul de trai din România, doar pentru a vă crea avantaje politice personale în 
lupta internă din PNL și din Coaliția de guvernare cu USR și UDMR? Lipsa de transparență totală, fără a exista un acord din 
partea Parlamentului pentru angajamentele asumate poate conduce la eșecul României în obținerea banilor europeni, ca urmare 
a neonorării promisiunilor Guvernului. Cum vă permiteți în numele românilor să luați decizii care le vor îngreuna traiul de zi 
cu zi și  pe care iați batjocorit deja prin încălcarea legilor în vigoare care prevedeau majorări de pensii și salarii pentru dascăli 
și medici, refuzul testării elevilor și profesorilor pentru menținerea deschisă a școlilor, lipsa de măsuri eficiente pentru 
scăderea facturilor la energie, politizarea campaniei de vaccinare, care s-a prăbușit la cel mai mic nivel din U.E. și multe alte 
nedreptăți pe care le-ați generat pentru antreprenorii români care au fost amăgiți cu măsuri pe hârtie pentru a supraviețui 
pandemiei de COVID-19?   
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Domnule prim-ministru, creșterea economică a României, cu care vă tot lăudați este doar o creștere pe inflație. Doar 
explozia prețurilor dă senzația de creștere. În realitate este dezastru, iar românii trăiesc din ce în ce mai rău. În ,,România 
prosperă”, care răzbate din declarațiile înfumurate ale celor care vă ridică osanale nu se văd românii, care au ajuns să 
muncească doar ca să aibă ce să mănânce.  

Datele statistice contrazic declarațiile guvernamentale despre creșterea halucinogenă a economiei. Conform INS este că 
inflația a depășit 5,3%, iar românii cheltuie pentru consum aproape 85% din câștigurile lunare și supraviețuiesc doar renunțând 
să-și mai cumpere haine, să-și renoveze casele, să meargă în concedii ori să investească în educația copiilor.  

Sărăcirea românilor este efectul direct al politicilor guvernamentale greșite și al minciunilor transmise public de 
dumneavoastră și de miniștrii pe care i-ați girat, care au determinat creșterea explozivă a facturilor pentru utilități și a prețurilor 
alimentelor și medicamentelor.  

Degeaba vă umflați în pene că ați ajuns președinte al PNL pentru că la nivel național ați sărăcit populația prin tăieri și 
înghețări de venituri, ați trimis în șomaj peste 142.000 de oameni, ați îndatorat viitoarele generații prin împrumuturi de peste 
55 de miliarde de euro, contractate în ultimele luni, iar acum faceți ce știți cel mai bine, toate partidele de Dreapta, ne mințiți în 
față și cosmetizați realitatea.  

Solicit răspuns oral și 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 Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Legumicultorii au nevoie de sprijin pentru a beneficia de facilitățile programelor 
aferente exercitiului financiar 2021-2027 

Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a audiențelor primite în cadrul Biroului Parlamentar am fost informat de situația legumicultorilor care au 

suferit pierderi în cursul anului 2020 şi în anul 2021 ca urmare a închiderii pieţelor agroalimentare, a pieţelor engros, precum şi 
din cauza măsurilor dispuse în sectorul HoReCa. Nimeni nu a contabilizat pierderile suferite de producătorii mici şi medii, nici 
măcar nu au fost interesaţi. Toate acestea nu au făcut altceva decât să faciliteze importurile de produse vegetale din spaţiul 
extracomunitar, dar şi din spaţiul comunitar în detrimentul producţiei autohtone. Acordarea unui ajutor de stat cu o valoare 
începând de la 20.000 de euro/fermă până la maximum 100.000 de euro/fermă este imperios necesară, având în vedere 
derogările pe care Comisia Europeana le-a acordat în contextul COVID statelor membre. 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați ce soluții a identificat Ministerul Agriculturii pentru ca fermierii, legumicultorii 
se beneficieze de facilitățile programelor aferente exercitiului financiar 2021-2027 și/sau alte surse de finanțare. 

Ministerul Agriculturii, prin intermediul direcţiilor şi/sau agenţiilor pe care le are în subordine şi/sau coordonare, are 
atributia de a verifica importurile de legume din statele non UE, respectiv, de a efectua analize de produs aleatoriu în vederea 
depistării produselor care vin cu depăşiri de concentraţii de pesticide şi/sau alte soluţii folosite la tratamente, dar şi de 
urmărirea înregistrării importurilor în contabilitate de către importatori. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi comunicați o situație cu privire la celemenționate. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Întrebări și interpelări la care nu am primit răspuns 
Stimate domnule ministru, 
După cum bine cunoșteți, întrebările și interpelările sunt un instrument constant de control parlamentar asupra 

Guvernului, fiind reglementate atât de Constituție, cât și de regulamentele Camerei Deputaților și Senatului. Fiecare 
parlamentar poate chestiona săptămânal premierul, miniștrii și persoanele din conducerea instituțiilor, pe diferite teme de 
interes public. 

Termenul de răspuns al Guvernului este de 15, maxim 30 de zile. 
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Întrucât sesiunea trecută am formulat o serie de intrebări și interpelări Ministerului transporturilor la care nu am primit 
răspuns, vă rog ca în termenul legal să îmi comunicati răspunsurile la interpelările „Management ministerial vs autostrada A8” 
din data de 13.04.2021, ”Clarificări și argumentări necesare și urgente privind restructurările de personal de la nivelul CFR 
Marfă și al Centrului Zonal de Marfă Iași!” și ” Momentul adevărului: Taxele din transporturi!” din data de 03.06.2021. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!        Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății   
 

Testarea elevilor 
Domnule ministru,  
Conform Ordinului Comun al Ministerelor Sănătății și Educației privind testarea elevilor, aceasta ”se realizează în a 8-a 

zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de 
către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-
line. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.”    

În condițiile în care tot mai multe școli se închid ca urmare a creșterii numărului de îmbolnăviri, vă adresez următoarele 
întrebări:  

• Se ia în calcul reducerea termenului privind testarea elevilor după identificarea unui caz pozitiv, pentru a nu ajunge, 
din nou, în situația desfășurării cursurilor mai mult online decât cu prezența fizică?  

• Aveți în vedere noi măsuri prin care să fie asigurată siguranța sanitară a elevilor și cadrelor didactice, pentru a preveni 
situația închiderii totale a școlilor?  

• De la preluarea mandatului, ați realizat vreo evaluare a măsurilor deja decise în acest sens, în contextul în care lipsa de 
eficiență a acestora este demonstrată de creșterea numărului de cazuri la nivelul școlilor?   

În condițiile situației speciale în care ne aflăm, vă solicit un răspuns cât mai rapid, în scris și/sau oral.   
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Laura Vicol 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sanatății 
 

Spitalul Județean Baia Mare a pierdut al doilea aparat de radioterapie 
 

Domnule ministru, problema pe care v-o aduc la cunoștință este de o gravitate foarte mare, iar cei care suferă din cauza 
incompetenței actualei conduceri a Spitalului Județean din Baia Mare sunt atât locuitorii Județului Maramureș, cât și bolnavii 
oncologici din județele limitrofe care se tratează în Laboratorul de Radioterapie al unității medicale menționate anterior.   

 Din cauza numirilor eminamente politice făcute de actuala conducere a Consiliului Județean la Spitalul Județean de 
Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, instituție sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean, s-a pierdut cel de-al 
doilea aparat de radioterapie, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, acesta fiind trimis la Craiova. Laboratorul de 
Radioterapie cu Energii Înalte a fost inaugurat în luna aprilie 2019, în prezența fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, 
acesta fiind proiectul ei de suflet din vremea în care era manager al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare. Contractul de finanțare cu Banca Mondială a fost semnat încă de la finalul anului 2017, la Guvernul României, de 
către mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș la acel moment și de fostul manager al SJUBM, ec. 
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății. Livrarea componentelor a început în iunie 2018 iar instalarea tuturor echipamentelor, 
în valoare de 2,2 milioane euro a fost finalizată în august 2018.   

Investiția a fost realizată atât din fondurile private ale spitalului (construcția buncărului), cât și dintr-o finanțare de 
aproximativ cinci milioane de euro de la Banca Mondială, bani care au fost folosiți pentru achiziționarea aparaturilor de cel 
mai înalt nivel. Din cele opt contracte semnate cu Banca Mondială pentru dotarea laboratoarelor de radioterapie din țară, cel 
din Baia Mare a fost primul finalizat la începutul anului 2019, iar al doilea buncăr a fost inaugurat la finalul aceluiași an. Din 
păcate, investiția de peste 1 milion de euro a fost pierdută din incompetența președintelui penelist al Consiliului Județean 
Maramureș Ionel Bogdan și a lui Alexandru Oros, noul manager penelist numit de președintele CJ la Spitalul Județean din 
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Baia Mare, încă din martie 2021. Conducerea Consiliului Județean Maramureș, în a cărui subordine se află Spitalul Județean 
este vinovată de acest eșec la fel ca reprezentanții unității medicale. Încă de la începutul anului în curs, în bugetul Spitalului 
Județean nu au fost prinse fondurile necesare pentru instruirea și perfecționarea personalului care urma să activeze la cel de-al 
doilea aparat și nici salariile aferente acestora. În aceste condiții, Laboratorul de Radioterapie nu poate funcționa la capacitate 
maximă, iar bolnavii de cancer din Maramureș și din alte județe limitrofe vor fi nevoiți să meargă iar pentru tratament la Cluj, 
Târgu Mureș, Oradea sau chiar în afara granițelor țării.    

În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean am înțeles atât eu, cât și colegii mei, oportunitatea de a investi în 
sănătate. Tocmai din acest motiv am acordat stimulente financiare și am suplimentat bugetul alocat Spitalului Județean de 
Urgență ” Dr. Constantin Opriș ”Baia Mare, pentru a avea întregul personal necesar în Laboratorul de Radioterapie. Deși 
Banca Mondială a trimis adrese unității medicale, încă de la începutul anului 2021, prin care se cereau documente care să 
ateste că Spitalul este pregătit să primească și să pună în funcțiune cel deal doilea aparat, având personal instruit, toate acestea 
au fost ingnorate atât de conducerea unității sanitare cât și de conducerea Consiliului Județean Maramureș. Din păcate, cei care 
au de suferit sunt maramureșenii dar și locuitorii din județele limitrofe care și-au pus speranțele în Laboratorul de Radioterapie 
din Baia Mare.   

 În speranța că ați înțeles gravitatea problemei care afectează foarte mulți bolnavi oncologici din regiunea de Nord-Vest, 
vă întreb, domnule ministru:   

1. Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie prin care să sancționeze INCOMPETENȚA actualei conduceri a Spitalului 
Județean Baia Mare și să intervină în rezolvarea acestei probleme care înseamnă nu doar pierdere de fonduri pentru județul 
Maramureș ci și o suferință care ar putea fi prevenită în cazul pacienților oncologici care se tratează în Laboratorul de 
Radioterapie din Baia Mare?  

2. Ministerul Sănătății poate să explice reprezentanților conducerii Consiliului Județean Maramureș și celor ai Spitalului 
Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare NECESITATEA obținerii celui de-al doilea aparat de radioterapie, al 
cărui scop este de a asigura continuitate în cazul în care primul aparat se defectează, dar oferă și posibilitatea unității medicale 
din Baia Mare de a trata și mai mulți pacienți bolnavi de cancer?   

Am încredere, domnule ministru, în buna dumneavoastră credință și sper că veți depune toate diligențele pentru a 
rezolva această problemă care este una extrem de gravă pentru bolnavii care șiau pus toate speranțele în obținerea celui de-al 
doilea aparat de radioterapie.   

Solicit răspuns scris și oral.       Deputat 
Cu respect,         Gabriel-Valer Zetea 

*** 
 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Bibliografie compromisă stabilită pentru concursul de directori 
 

Domnule ministru, privim cu mare interes spre concursul de directori care se va desfășura în unitățile de învățământ din 
România, concurs care a fost amânat foarte mult timp și care ridică numeroase semne de întrebare. Vă rugăm, domnule 
ministru, să nu urmați modelul penelist atât de bine evidențiat la colegii dumneavoastră de partid și să REFUZAȚI 
POLITIZAREA fiecărei grădinițe, școli și a fiecărui liceu din țară.   

Vă semnalez o problemă care se regăsește în bibliografia pe care ați propus-o pentru examen și am speranța că veți 
remedia situația. În caz contrar vom înțelege, cu toții, că absolut fiecare mișcare pe care o face PNL este doar pentru a mai face 
o numire politică într-un poziție în care foarte mulți nu au ce să caute, iar faptul că au carnet de partid nu poate să fie cea mai 
bună recomandare!   

Unul dintre documentele din bibliografie este un document normativ oficial, ”Repere pentru proiectarea, actualizarea și 
evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național” aprobat prin Ordinul de ministru 
(3239/2021) și publicat în Monitorul Oficial nr. 151bis din 15.02.2021. Acesta, domnule ministru, este un document care, în 
primul rând, contrazice în cuprinsul său un alt document din bibliografie, şi anume ”ROFUIP - regulament-cadru de organizare 
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar”, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020. La pagina 46 a 
Reperelor pentru proiectare… un subcapitol enunţă: „Catedra/comisia metodică - organism funcțional relevant profesional”, şi 
continuă: „comisia metodică poate fi cadrul discuţiei şi înţelegerii unor aspecte care reconsideră practica didactică…”, etc. Or, 
conform ROFUIP 5447/2020 art.71, comisiile metodice/catedrele nu mai sunt comisii permanente ale unităţii şcolare.   
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Ce să înţeleagă directorul de şcoală, că a trebuit să desfiinţeze niște organisme interne care sunt de fapt vitale pentru 
bunul mers al şcolii?  

Ambiguitatea este mare în cadrul documentului Repere pentru proiectare…, document care ar trebui să fie simplu și 
aplicabil în cadrul efortului profesorilor și liderilor școlari de a răspunde noii paradigme centrate pe competențe, dar din 
contra, acesta este plin de enunțuri fără sens, de greșeli de tipar, și de limbaj de lemn.   

Câteva exemple: La pagina 16 se vorbește despre următoarele valori: „responsabilitatea - răspundere asumată pentru 
comportamentul și acțiunile proprii, asumare conștientă a responsabilităților sociale” în timp ce: „integritatea - onestitate, 
responsabilitate, atitudine etică”. Ce rost avea această tautologie?  

La pagina 20 citim: „Astfel, asimilarea de cunoștințe, decontextualizată, fără implicarea planului acționa (sic), nu 
asigură transferul sau aplicarea în viața reală a cunoștințelor învățate.” Încă o tautologie, suplimentată de o greşeală de tipar.  

Pagina 21 prezintă competențele cheie, așa cum rezultă acestea din recomandările Comisiei Europene: „b) Competență 
de multilingvism - definește abilitatea de a utiliza mai multe limbi în mod efectiv și adecvat pentru comunicare. În linii mari, 
este vorba despre abilități de interacțiune lingvistică, respectiv înțelegerea, exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor, 
sentimentelor, informațiilor și opiniilor, atât oral, cât și în scris, într-un registru adecvat de contexte culturale și sociale în 
funcție de nevoi și interese. […] După caz, acestea (sic) pot include menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor de 
limbă maternă, precum și învățarea limbii/limbilor oficiale ale unei țări. […]  

e) Competență personală, socială și de a învăța să înveți - presupune reflectarea asupra propriei persoane, gestionarea 
eficientă a timpului și a informației, a lucra în mod constructiv cu ceilalți, reziliență și managementul propriei învățări și al 
carierei. […]  

g) Competență antreprenorială - se referă la valorificarea oportunităților și a ideilor pentru a le transforma în valoare 
pentru ceilalți.  

Din păcate, toate aceste exprimări ambigue, tautolgice şi uneori fără sens, sunt rezultatul unei traduceri cuvânt cu cuvânt 
a unui act normativ European, menţionat în cadrul ordinului de ministru. Vă prezint, domnule ministru, varianta originală a 
documentului, spre comparație:  

https://lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG  
Trecând peste dimensiunea etică şi neprofesionistă de a publica o traducere discutabilă a unui document al CE sub 

forma unui ordin de ministru, îi puteți comunica autorului, domnule ministru, că la adresa    
https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=RO poate găsi o traducere în limba româna furnizată de 

CE, mai corectă şi mai logică.  
Odată prezentate toate aceste probleme care NU ar trebui să se regăsească în bibliografia unui concurs atât de important, 

vă întreb, domnule ministru:   
1. Cum poate fi acest document, ambiguu, contradictoriu și ilogic o sursă bibliografică pentru un concurs național 

pentru viitorii directori de unități de învăţământ?    
2. Cum ar putea un candidat de bună credință să pună cap la cap sensul acestui document şi să reconcilieze contradicţiile 

sale interne precum şi contradicțiile dintre surse?  
Mai mult, Ministerul Educației a oferit în spațiul public acest document, inclusiv în forma inițială a metodologiei de 

concurs, în varianta de la adresa:   
 https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf. Această variantă a documentului este una 

anterioară celei publicate în Monitorul Oficial, este mult mai incoerentă şi mai eronată din punct de vedere al redactării şi al 
conținutului, dar a fost preluată și oferită ca sursă bibliografică în spațiul online, inclusiv de către mai multe inspectorate 
școlare printre care și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, care oferă acest link: 2021-06-06-repere-curriculum-
national.pdf   

Din aceste considerente, mulți dintre candidații înscriși la concursul de directori reclamă faptul că este o sursă 
bibliografică compromisă şi se cere eliminarea sa din bibliografia concursului pentru directori. Am speranța, domule ministru, 
că NU luați în derâdere un concurs atât de important și veți remedia de urgență situația, pentru că ȘCOALA NU TREBUIE SĂ 
FIE POLITIZATĂ!   

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu respect,         Gabriel-Valer Zetea 

*** 
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 Interpelări 

 

 
 
Adresată: domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății   
De către: doamna Raluca Giorgiana Dumitrescu, deputat 
Obiectul interpelării: Problema armonizării Directivei 2000/78/ a Consiliului Europei în favoarea egalității de tratament în 
ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă pentru medicii de familie 

 

Stimate domnule ministru,  
Vă scriu având în vedere situația medicilor de familie din România.   
Numărul cabinetelor medicale de familie a scăzut constant în ultimii ani astfel că în doar 4 ani, în perioada 2015-2019, 

numărul de cabinete medicale de familie a scăzut cu 1.910 (16,7%) conform Institutului Național de Statistică, iar deficitul de 
medici de familie la nivelul anului 2019 înaintea declanșării pandemiei COVID-19, era de 2.165 conform studiului realizat de 
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie.  

Actele normative care reglementează în prezent pensionarea medicilor nu se bazează pe dreptul pacienților de a avea 
acces la servicii medicale de calitate efectuate de medici competenți spre deosebire de țări precum Germania, Franța, Anglia, 
în care legislația națională prevede dreptul medicului de a se pensiona la o anumită vârstă, fără însă a-i se impune să 
părăsească sistemul medical de stat, dacă acesta este apt și vrea să profeseze după vârsta de pensionare.   

Cred cu tărie, la fel ca și dumneavoastră, că nimic nu este mai important decât o viață omenească, iar medicina este o 
vocație, fapt care o face să difere fundamental de toate celelalte profesii, că abilitățile sau competențele unui medic s-au 
dezvoltat și demonstrat în timp,  medicul trebuie evaluat corect după capacitatea de a lucra în scopul asigurării sănătății 
populației, iar vârsta cronologică nu este un indicator al competenței și nu trebuie folosită pentru a alunga medicii mai în vârstă 
care  au performanțe egale sau superioare colegilor mai tineri.  

 Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Când considerați că România va putea implementa Directiva 2000/78/CE a Consiliului Europei din 27 noiembrie 

2000 astfel încât pensionarea medicilor la o anumită vârstă să fie un drept, fără a li se impune să părăsească sistemul medical, 
dacă medicul este apt să profeseze și la vârsta pensionării?  

2. Ce acțiuni plănuiți să demarați pentru a asigura un act medical de calitate  în comunitățile din România  fără a face 
discriminare pe motive de apartenență religioasă, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în sensul Directivei 2000/78/CE, ținând cont ca în Legea nr. 113/2016 pentru 
modificarea art. 391 alin (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății nu clarifică noțiunea de  ”necesitatea 
prelungirii activității” fiind lăsată la liberul arbitru al reprezentanților comisiei?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în conformitate cu regulamentul Camerei Deputaților.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresata: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educatiei  
De către: domnul Daniel Ghiță, deputat 
Obiectul interpelării: Măsurile preconizate pentru neînchiderea școlilor   

 

Noul an scolar a inceput in data de 13 septembrie 2021 cu dorinta unanima a elevilor, parintilor si cadrelor didactice ca 
acesta sa se desfasoare in format fizic. Inclusiv dumneavoastra ati declarat ca, cat timp veti fi ministrul Educatiei, veti face tot 
posibilul ca scoala sa fie cu prezenta fizica. Dupa o saptamana ati declarat insa ca, daca se mentine trendul ascendent al ratei 
de infectare, la fel ca pana acum, incepand cu luna octombrie, unitatile de invatamant se vor inchide.  

In ultimele zile ale saptamanii trecute, in Romania au fost inregistrate peste 7.000 de persoane infectate/zi, iar unii 
specialisti estimeaza ca, in a doua parte a lunii octombrie, se va ajunge la 15.000-20.000 persoane infectate/zi.  

Domnule ministru, atat in calitate de parlamentar cat si in calitate de parinte al unui elev incepator, va rog sa faceti tot 
posibilul pentru a nu fi inchise scolile si sa-mi comunicati masurile dispuse sau preconizate in acest sens.  

Solicit raspuns scris si oral.  
*** 
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Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
De către: doamna Nicoleta Matilda Goleac, deputat 
Obiectul interpelării: Stadiul implementării în legislația națională a Sistemului de Garanție-Returnare pentru ambalaje 
primare nereutilizabile  

 

Stimate domnule ministru,  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la finalul anului 2020 a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de 

Guvern pentru stabilirea Sistemului de Garanție-Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. Astfel:  
1. În data de 19.11.2020 a fost publicat pe pagina de internet a ministerului proiectul de Hotărâre de Guvern pentru 

stabilirea Sistemului de Garanție - Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.  
2. În data de 23.12.2021 este afișată pe pagina de internet a ministerului varianta consolidată a acestui proiect de act 

normativ, rezultată în urma derulării procesului de consultare publică și transmisă ministerelor avizatoare.  
Iată că a trecut aproape un an de zile de la data dezbaterii publice a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea 

Sistemului de Garanție - Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile și încă nu s-a adoptat și publicat în Monitorul 
Oficial acest act normativ, deși România este obligată să îndeplinească obiectivele de reciclare stabilite pe plan european, 
astfel încât să se reducă poluarea.  

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea este poluarea cu deșeuri și România a fost deja 
penalizată prin declanșarea mai multor proceduri de infringement în domeniul mediului.  

În capitală ne sufocăm din cauza gunoaielor și a creșterii poluării și știm cu toții cât de greu ne-a fost în vara aceasta, la 
peste 35 de grade Celsius să vedem mormane de gunoaie pe străzi și în parcuri în timp ce autoritățile locale bâjbâiau după o 
soluție. În capitală am ajuns să ne temem că, din cauza problemei gunoaielor, ne este pusă în pericol sănătatea dar, în același 
timp, este afectat și mediul înconjurător iar urmările sunt pe termen lung, cu impact și asupra generațiilor viitoare.  

 În acest context, adoptarea Sistemului de Garanție-Returnare ar fi însemnat să eliminăm de pe străzi o mare parte din 
ambalajele de plastic, stică și metal.  

Domnule ministru, având în vedere cele de menționate anterior coroborat cu faptul că ați mai fost întrebat de alt coleg 
deputat despre acest act normativ în data de 17.05.2021, vă rog să aveți amabilitatea să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care este stadiul implementării în prezent în legislația națională a Sistemului de Garanție - Returnare pentru ambalaje 
primare nereutilizabile?  

2. Dacă există blocaje de natură legislativă pentru implementarea acestui proiect de act normativ, vă rugăm să le 
nominalizați și să ne exemplificați ce acțiuni concrete ați întreprins pentru a se debloca implementarea în legislația națională a 
Sistemului de Garanție - Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile?  

3. Care este situația avizelor obținute până în acest moment cu privire la acest proiect de act normativ? Vă rugăm să 
nominalizați!  

4. Când estimați că este data la care se va publica în Monitorul Oficial al României acest proiect de act normativ?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris!  
Cu aleasă considerație,      *** 
 

 
Adresată: domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Situația actuală a direcțiilor județene pentru tineret și sport 

 

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

de deputați și senatori și Art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, Art.  
7 Alin. 5 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  
Vă rog să-mi comunicați următoarele informații cu privire la situația direcțiilor județene pentru tineret și sport:  
1. Care sunt programele derulate în prezent de direcțiile județene de tineret și sport la nivelul fiecărui județ din 

România?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2021  
Săptămâna 27 septembrie -1 octombrie 2021  

 

 

52 
 

2. Care este numărul de beneficiari ai programelor derulate în anul 2021 și aflate în derulare de către direcțiile județene 
de tineret și sport, la nivel național și defalcat pe fiecare județ? Vă rog să-mi prezentați o situație, sub formă tabelară, care să 
conțină pentru fiecare județ, numărul beneficiarilor, denumirea programului și luna desfășurării acestuia.  

3. Vă rog să precizați dacă în momentul de față, la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului și/sau la nivelul 
direcțiilor județene de tineret și sport există programe sau măsuri specifice, cu subvenții sau servicii gratuite, destinate copiilor 
și tinerilor care provin din familii cu venituri mici?  

4. Care este strategia Ministerului Tineretului și Sportului pentru redresarea și dezvoltarea activităților dedicate tinerilor 
și sportului la nivel național și distinct la nivelul județului Botoșani?  

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.  

Vă mulțumesc.  
 Cu deosebită stimă,            *** 

 
Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României     
De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Organizarea și funcționarea Guvernului României 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
Dat fiind ultimele informații apărute în spațiul public privind organizarea și funcționarea Guvernului României, prin 

diminuarea numărului de ministere existente, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. Ce ministere urmează să fie desființate?   
2. Care sunt ministerele/departamentele care vor prelua şi atribuţiile specifice ale ministerelor menționate la punctul (1)?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru    
      domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății 

De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Aprovizionare doze de vaccin împotriva COVID -19 

 

Stimate domnule prim-ministru, Stimate domnule ministru,  
Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV), la începutul acestei 

săptămâni, România va primi o nouă tranșă de vaccin de la compania Pfizer. Aceasta constă în 737.100 doze împotriva 
COVID-19 care vor ajunge în municipiul București, respectiv județele Cluj și Timiș. Dat fiind acestea, doresc să vă adresez 
următoarele întrebări:  

1. Care este numărul de doze de vaccin neutilizate din tranșele anterioare?  
2. Câte dintre acestea au fost carantinate în lunile iunie, iulie, august, septembrie a.c. pentru că au ieșit din termenul de 

valabilitate?   
3. Care este numărul total de solicitări venite din partea cetățenilor în ultima lună, raportat la numărul total de doze de 

vaccin disponibile pentru utilizare?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 
Cu aleasă considerație,            *** 
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Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru    
      domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 

De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Situația DN 7A Petrila - Obârșia Lotrului 

 

Stimate domnule prim-ministru, Stimate domnule ministru,  
În acest moment, DN 7A Petrila - Obârșia Lotrului, drum considerat unul de impact turistic având în vedere că leagă 

Valea Jiului de Transalpina, se află în paragină. Situația critică a sectorului de drum național menționat, respectiv amânarea 
lucrărilor în zonă se datorează litigiului pe care statul român îl are cu firma care a câștigat inițial licitația pentru aceste lucrări.  

Dat fiind acestea, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este situația litigiului mai sus menționat?  
2. Când încep lucrările de asfaltare și modernizare a DN 7A Petrila - Obârșia Lotrului?   
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral. 
Cu aleasă considerație, 

*** 
 

Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii             
        doamnei Mariana Ioniță, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: motivele pentru care drumul național DN29B Dorohoi-Botoșani a fost reabilitat în bătaie de joc și când 
se va interveni cu lucrări de reparații sau de modernizare la DN29A Dorohoi-Suceava   

 
Stimate domnule ministru/Stimată doamnă director general,  
Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că municipiul Dorohoi și comunele limitrofe sunt legate de sudul țării prin două 

drumuri naționale DN 29A Dorohoi Suceava și DN 29B Dorohoi Botoșani, deci atât dorohoienii cât și locuitorii din orașul 
Darabani și din comunele limitrofe, sunt nevoiți să circule pe aceste două drumuri naționale.  Vă amintesc faptul că în toamna 
anului 2018, drumul național 29A Dorohoi - Suceava a fost reabilitat, prin efectuarea unui tratament dublu invers cu piatră și 
bitum modificat, o soluție dată de specialiști pentru acest tronson de drum cu dale din beton, care a asigurat  un strat de 
legătură pentru un viitor covor asfaltic. Lucrările au fost realizate în mare parte în 2018, iar în primăvara anului 2019 s-a 
stabilit atunci că după 2 ani se va turna un covor asfaltic, dar până în acest moment acest lucru nu s-a întâmplat.  Tronsonul 
respectiv este pe departe de a fi practicabil în condiții de siguranță si de confort.   

De asemenea, în ultima perioadă au avut loc lucrări de reparații pe drumul național  Dorohoi-Botoșani, dar aceste lucrări 
consider ca au fost făcute în bătaie de joc. În acest moment acel tronson de drum este plin de denivelări, chiar si pe porțiunile 
unde a fost turnat asfalt, denivelările sunt resimțite de șoferii care circulă pe acest drum.     

Vă invit să veniți personal la Botoșani să vedeți cum se circulă pe cele două tronsoane de drumuri naționale și cum au 
fost făcute reparațiile pe aceste drumuri care sunt tranzitate zilnic de mii de cetățeni din zonă și care își plătesc taxele de drum 
la fel ca și ceilalți cetățeni din țară dar în schimb nu beneficiază de aceleași condiții.  

Oamenii sunt pur și simplu revoltați de indiferența cu care sunt tratați de către lucrătorii din cadrul Direcției Regionale 
de Drumuri și Poduri Iași, instituție care are în grijă cele două tronsoane de drum.  

Vă solicit să-mi transmiteți când se vor face lucrări de reparații sau de modernizare pe drumul Dorohoi Suceava și dacă 
în planul acestor lucrări a fost prinsă și reabilitarea podului de pe râul Siret de pe acest tronson.   

De asemenea, referitor la DN29B Dorohoi-Botoșani vă rog să-mi comunicați care este costul lucrărilor de reparații și 
numele firmei care a făcut acele așa-zise reparații și de ce a fost acceptată din partea DRDP Iași recepția unor lucrări care nu 
corespund în niciun fel condițiilor normale de trafic.  

Solicit răspuns oral și 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,      *** 
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Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat  
Obiectul Interpelării: Utilitatea Internshipului în instituțiile publice 

 

Stimată doamnă ministru, 
Internshipul a fost si ramane una dintre cele mai avantajoase si bune optiuni pentru orice tanar sau persoana care doreste 

sa capete sau sa isi imbogateasca experienta intr-un domeniu, de a-si crea un networking profesional valoros, de a se forma si 
reforma in cariera, beneficiind de suportul si indrumarea specialistilor si, nu in ultimul rand, de a-si gasi mai usor un loc de 
munca. 

Istoria internshipului isi are originea in mediul privat, reprezentand o cultura de tip organizational si de formare 
profesionala continua, in care atat compania, cat si internul isi aduc propriul aport. 

In mediul public, insa, in special avand in vedere aspectele legislative specifice aflate in vigoare, situatia se prezinta 
diferit. Iar aici vorbim de concursurile publice pentru ocuparea unui post. Un proces extrem de laborios, consumator de resurse 
materiale si de timp, costisitor din toate punctele de vedere. 

Potrivit Capitolului III- Procedura de evaluare a activitatii internului, articolul 10, alineat 5 din cadrul Legii Nr. 
176/2018 sau Legea Internshipului: 

"In urma evaluarii activitatii internului, organizatia- gazda poate decide angajarea internului cu contract individual de 
munca, in conditiile legii, tinand cont de posturile vacante din organizatie si de competentele dobandite de intern." 

De asemenea, potrivit Capitolului V, articolul 22, din cadrul aceleiasi Legi: 
alineat 1: "La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue prin incheierea, in 

conditiile legii, a unui contract individual de munca." 
alineat 2: "La sfarsitul programului de internship, daca nu s-a decis incheierea unui contract individual de munca in 

conditiile articolului 10, alineat 5, activitatea inceteaza." Cu toate acestea, articolul 30, alineat 1 din Codul Muncii prevede 
urmatoarele: 

"Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau 
examen..." 

Astfel, in esenta, sintagma "in conditiile legii", atat cele prevazute si mentionate de articolul 10, alineat 5 si articolul 22, 
alineat 1 din cadrul Legii Nr. 176/2018, conduce la articolul 30, alineatul 1 din Codul Muncii, care spune ca incadrarea in 
munca se face numai prin concurs sau, daca nu sunt contracandidati, prin examen. 

Cu toate acestea, articolul 22, alineat 1 din cadrul Legii Nr. 176/2018 spune si ca PARTILE POT CONVENI ca 
activitatea sa continue prin incheierea unui contract individual de munca. 

În acest sens, in aceasta incogruenta si neconcordanta legislativa, vă rog să-mi comunicați: 
Care sunt motivele pentru care avem nevoie de un proces atat de laborios si de costisitor precum un concurs sau examen 

daca "organizatia- gazda" poate decide angajarea internului dintr-o institutie, autoritate sau alta unitate bugetara, in urma 
evaluarii activitatii si competentelor sale, cu contract individual de munca, in conditiile in care exista posturi vacante sau 
temporar vacante?! 

Care este utilitatea Internshipului in cadrul acestor unitati, nu devine complet inutil sau cu totul banalizat daca mai este 
nevoie si de sustinerea unui concurs sau examen? 

Care sunt argumentele pentru a fi reevaluată persoana, mai trebuie cheltuite resurse pentru sustinerea unui concurs sau 
examen daca s-a efectuat un stagiu de internship finalizat cu o evaluare pozitiva? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!             *** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 

Reziliența la schimbările climatice 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Schimbările climatice au impactat considerabil ecosistemele, economia și sănătatea oamenilor. Numai în acest an, pe 

întreg mapamondul au avut loc incendii, inundații și erupții vulcanice de proporții catastrofale. 
Daunele cauzate bunurilor imobile și infrastructurii, dar mai ales sănătății umane, antrenează costuri ridicate pentru 

societate și economie. Un exemplu elocvent îl reprezintă inundațiile din perioada 1980-2011, când au fost afectate peste 
5.5 milioane de persoane, iar pierderile economice directe rezultate au fost de peste 90 de miliarde de euro. 

Schimbările climatice au fost recunoscute drept un risc pentru stabilitatea sistemului financiar și a economiei. Astfel, în 
2015 statele membre UE au semnat Acordul de la Paris pentru consolidarea răspunsului global la această amenințare iminentă. 
Unul dintre scopurile acestui acord este asigurarea faptului că finanțările sunt coerente, implică măsuri de reziliență la 
schimbările climatice și definesc o traiectorie către o dezvoltare bazată pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

Consecințele schimbărilor climatice nu se referă numai la impactul economic al fenomenelor meteorologice extreme sau 
al creșterii nivelului mării, ci și la riscul ca investițiile să își piardă valoarea ca urmare a modificărilor aduse cadrelor de 
politică, tehnologice și juridice asociate combaterii schimbărilor climatice. 

În baza cadrului financiar multianual 2021-2027, Uniunea Europeană intenționează să sprijine proiectele publice și 
private, alocând cel puțin 30 % din bugetul său pentru măsuri climatice. Partea corespunzătoare din bugetul UE 
reprezintă aproximativ 358 de miliarde de euro. 

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții și-au continuat eforturile de a pune la dispoziție suport financiar 
public pentru investițiile durabile, în special pentru cele legate de mediul înconjurător. 

UE a recunoscut necesitatea unei strategii coerente, care să combine normele de reglementare a piețelor financiare cu 
sprijinul strategic pentru investiții sustenabile. 

Comisia nu a estimat încă amploarea investițiilor necesare pentru o tranziție justă pe plan social și durabilă din punctul 
de vedere al mediului către o economie rezilientă și neutră pentru climă până în 2050, care să acopere atât atenuarea 
schimbărilor climatice, cât și adaptarea la acestea. 

Este recunoscut pe scară largă faptul că această tranziție reprezintă o provocare și va  presupune investiții publice și 
private semnificative. În acest sens, va fi nevoie atât de majorarea plafoanelor de finanțare pentru ca investițiile necesare să 
conducă la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, cât și de consolidarea stabilității 
financiare prin integrarea considerentelor legate de mediu, sociale și de guvernanță în deciziile de afaceri și de investiții. 

 Caracterul dinamic al mediului înconjurător are repercusiuni în toate sectoarele economiei, lucru care duce la 
necesitatea implementării unor măsuri de adaptare sistemice. 

Uniunea Europeană a prevăzut în tratatele sale obiective legate de protecția mediului și de dezvoltarea durabilă și și-a 
asumat angajamentul de a sprijini eforturile internaționale de combatere a schimbărilor climatice. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

 

PNL rămâne același partid responsabil și singurul capabil să asigure buna guvernare a țării 
 

În contextul crizei guvernamentale, provocată de ieșirea de la guvernare a USR, a crescut, pe bună dreptate, procentul 
românilor îngrijorați de viitoarele evoluții din economia românească și implicit în ceea ce privește capacitatea guvernanților de 
a le garanta o administrare eficientă a țării. Tocmai de aceea, doresc să precizez că, în ceea ce îi privește pe colegii mei din 
Partidul Național Liberal, toate eforturile sunt îndreptate spre rezolvarea crizei politice actuale și pentru asigurarea unei 
guvernări în interesul general al României şi al românilor! 
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Românii s-au săturat de scandalurile politice sterile și este necesar acum, mai mult ca oricând, să înceteze orice derapaj 
de la principiile care au stat la baza formării coaliției de guvernare. Este momentul ca măsurile și planurile de reformă asumate 
prin Programul de Guvernare să fie implementate cât mai curând posibil, pentru a limita cât mai rapid efectele negative ale 
crizei sanitare și creșterii prețurilor determinată de majorarea costurilor la energie electrică și la gazele naturale. 

Trebuie, așadar, să acționăm cu responsabilitate în interesul românilor, ale căror așteptări trebuie să se regăsească în 
politicile Guvernului. Angajamentul PNL este că va fi în continuare preocupat de creșterea nivelului de trai, respectând 
promisiunile pe care ni le-am asumat public atunci când am solicitat votul românilor. Iar pentru a face posibil acest deziderat, 
consider că PNL nu poate guverna într-o altă formulă politică decât în cadrul coaliției formată din PNL, USR PLUS și UDMR, 
coaliție care a fost investită cu votul de încredere al Parlamentului României după alegerile generale din 2020. Orice altă 
alianță, în actualul context politic, este de neacceptat pentru Partidul Național Liberal! 

Vreau să îi asigur, pe această cale, pe români că în Partidul Naţional Liberal sunt oameni dedicați, responsabili și cu 
știința lucrului bine făcut.  Ne pasă cu adevărat de România și de ceea ce vom lăsa în urma noastră pentru ca generațiile 
următoare să poată beneficia de șansele pe care, poate, noi, cei din generația mea, nu le-am avut! De aceea, vom face tot ce ne 
stă în putință pentru a stopa cât mai curând această criză politică și pentru a prioritiza obiectivele de investiții și planurile de 
reformă de care țara noastră are atâta nevoie! 

Prin noi înșine pentru România!      Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
 

România este o țară bogată, dar cu resursele slab valorificate! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
România nu duce lipsă de nimic. Are unul dintre cele mai roditoare soluri din lume, are petrol și gaze naturale, are una 

dintre cele mai extinse rețele hidrografice, are păduri și biodiversitate, are un popor extrem de inteligent și creativ. Într-un 
cuvânt, are de toate! În aceste condiții, este evident că ne punem cu toții întrebarea de ce românii nu au și cel mai ridicat 
standard de viață? De ce în România avem cel mai mare număr de angajați săraci din UE, cel mai mare număr de pensionari cu 
pensie minimă, cel mai mare abandon școlar și cele mai sărace regiuni din Uniune?  

Stimați colegi, 
Cauzele slabei dezvoltări a României sunt arhicunoscute de toți cei care s-au aflat la guvernare în ultimii 31 de ani. În 

primul rând, subdezvoltarea este cauzată tocmai de inconsistența politicienilor care au condus țara și care nu au avut 
capacitatea să gândească obiective pe termen mediu și lung. În al doilea rând, lipsa investițiilor publice consistente au condus 
la o subvalorificare a tuturor bogățiilor țării.  

Rodul pământului nostru fie se exportă ca materii prime, ca să se poată întoarce înapoi procesat în marile rețele de 
magazine, fie se îngroapă sub brazda plugului pentru că nu are piață de desfacere. Petrolul e concesionat, gazul din Marea 
Neagră stă neexploatat, iar energia electrică se exportă cu un preț și se întoarce în prizele românilor cu dublul acelui preț. 
Pădurile, câte au mai rămas, susțin industriile prelucrătoare din alte state, iar mii de familii de români nu au nici măcar lemn de 
foc pe perioada anotimpului rece. După mai bine de 3 decenii, România nu are capacitatea să-și valorifice nici cea mai 
prețioasă resursă – românii – care ajung să considere că succesul lor în viață înseamnă să plece din țară. Nu avem suficienți 
medici, pentru că zeci de mii de români lucrează în spitalele de peste hotare. Ducem lipsă de profesori, cercetători, meseriași, 
însă, dacă ne uităm în statele UE o să găsim milioane dintre românii noștri, care muncesc și contribuie la prosperitatea statelor 
dezvoltate. 

Stimați colegi,  
Singurii care putem să punem în valoare resurselor noastre naționale suntem noi, românii! Nu o să vină nimeni din afara 

țării să ne ajute, căci suntem într-o competiție extrem de puternică. Din fericire, în perioada următoare avem la dispoziție mai 
mulți bani nerambursabili decât a avut  Planul Marshall pentru toată Europa Occidentală după al doilea Război Mondial. Vom 
fi oare suficienți de pricepuți să valorificăm această oportunitate istorică? Va avea Guvernul capacitatea să îndrepte toate 
neajunsurile proiectelor transmise anul acesta la Bruxelles și să atragă în țară toate resursele financiare? Sunt întrebări la care 
vom afla răspunsurile numai prin fapte. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
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Pentru un mod sustenabil de navigare a apelor interioare 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Protejarea apelor și căilor navigabile este imperios necesară pentru ecosistem și viitorul nostru. În acest sens, 

Parlamentul European a votat, marți, 14 septembrie, cu 641 de voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 45 de abțineri, raportul 
„Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa”, prin care cere Comisiei Europene să 
creeze un fond al Uniunii Europene pentru tranziția verde a căilor navigabile interioare, inclusiv modernizarea și reînnoirea 
navelor. Raportul prevede următoarele: 1) solicită Comisiei Europene crearea unui fond specific al UE pentru căile navigabile 
interioare pentru tranziția sustenabilă, inclusiv un sistem de tip ghișeu unic, care să fie ușor accesibil pentru ajutor și asistență 
și să ofere posibilitatea combinării proiectelor într-o singură cerere, sporind astfel șansele de finanțare; 2) fondul să vizeze 
modernizarea și reînnoirea navelor și să sprijine investițiile în tehnologii inovatoare și care economisesc energia, precum și în 
infrastructura portuară, în special în utilizarea combustibililor alternativi; 3) invită Comisia să evalueze viabilitatea includerii 
în fond a unei noi scheme europene de dezmembrare a navelor și de reînnoire a flotei programul Băncii Europene de Investiții 
„Garanția privind transportul maritim verde” să se aplice și în cazul tranzacțiilor mai mici, prevăzându-se condiții de creditare 
mai flexibile, de exemplu ținând cont de durata medie de viață utilă a navei în perioada de rambursare; 4) BEI să ofere 
finanțare constructorilor de nave atât înainte, cât și după livrare; 5) să se acorde prioritate finanțării programelor de cercetare și 
inovare vizând construcția navală ecologică. De asemenea, printre obiectivele Comisiei Europene privind transportul maritim 
în UE se numără creșterea transportului pe căile navigabile interioare și transportul maritim pe distanțe scurte cu 25% până în 
2030 și cu 50% până în 2050. Mai mult, CE își propune integrarea transportului intermodal feroviar și maritim pentru a ajunge 
la egalitate cu cel rutier până în 2030 și lansarea pe piață a navelor cu emisii zero în 2030, respectiv 2035. Totodată, Comisia 
Europeană a constatat că transportul pe căile navigabile interioare a crescut cu 6% între 2005 și 2017 și că emisiile 
internaționale ale UE generate de navigație și aviație au crescut cu peste 50% față de 1990. 

Politica UE privind transportul maritim, aprobată în octombrie 2013 de Comisia Europeană, a creat nouă coridoare de 
transport. Fiecare coridor trebuia să includă minim trei moduri de transport, trei state membre și două secțiuni transfrontaliere. 
Din cele nouă coridoare, două includ România:  

1) Coridorul Orient/Est-mediteraneean face legătura între interfețele maritime ale Mării Nordului, Mării Baltice, Mării 
Negre și Mării Mediterane, optimizând utilizarea porturilor vizate și a autostrăzilor maritime aferente. Având drept cale 
navigabilă interioară râul Elba, acest coridor va ameliora conexiunile multimodale dintre nordul Germaniei, Republica Cehă, 
regiunea panonică și sud-estul Europei. Se extinde, pe mare, din Grecia până în Cipru. 2) Coridorul Rin-Dunăre, a cărui axă 
principală este formată de căile navigabile interioare Main și Dunăre, leagă regiunile centrale din jurul orașelor Strasbourg și 
Frankfurt, trecând prin sudul Germaniei spre Viena, Bratislava, Budapesta și, în fine, Marea Neagră, de o ramură importantă ce 
pornește de la Munchen spre Praga, Zilina, Kosice și frontiera cu Ucraina. 

Comisia Europeană reamintește că pactul verde european prevede o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de transporturi, astfel încât UE să devină o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050.  

Pactul verde european solicită ca o parte substanțială a celor 75% din transportul intern de marfă efectuat în prezent pe 
cale rutieră să fie reorientată către transportul feroviar și transportul pe căile navigabile interioare. Transportul maritim pe 
distanțe scurte și vehiculele eficiente cu emisii zero pot contribui, de asemenea, la crearea unui transport de marfă verde în 
Europa. Mediul înconjurător trebuie să fie una dintre preocupările noastre principale ca umanitate. Încălzirea globală își face 
simțite efectele din ce în ce mai mult și mai greu de suportat. Trebuie să acționăm cât mai rapid și eficient până nu este prea 
târziu! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Alexandru Bola 

*** 
 

Un făuritor de țară! - 107 de la moartea regelui Carol I 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Pe 27 septembrie se împlinesc 107 ani de la moartea primului rege al națiunii române, Carol I. Adus cu mult efort din 

partea elitei politice românești, cu o educație strictă de tip prusac, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen este cel care a 
inaugurat prima și ultima dinastie românească. După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, efortul oamenilor politici ai vremii, 
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liberali și conservatori, a fost de a menține întreagă unirea izbutită la 1859. În acest sens, aducerea pe tron a unui prinț străin, 
vechi deziderat pașoptist, trebuia îndeplinită cu diligență. După mai multe pertractări și o inițială cooptare a lui Filip de 
Flandra, cel care avea să raspundă apelului națiunii române a fost să fie Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von 
Hohenzollern-Sigmaringen, cel de-al doilea fiu al principelui Karl Anton şi al principesei Josephine de Baden. Născut într-o 
familie cu tradiţie dinastică pe 10 aprilie 1839, la Sigmaringen, principele și, mai târziu, regele Carol I avea să cunoască cea 
mai lungă domnie din istorie, nu mai puțin de 48 de ani (1866-1914), surclasându-l la acest capitol, dacă am face o comparație 
cu toată istoria politică a spațiului românesc de astăzi, chiar și pe domnitorul Ștefan cel Mare, care a petrecut pe tronul 
Moldovei 47 de ani (1457-1504).  

Carol avea să fie un exemplu pentru toată clasa politică și societatea românească. Cu un remarcabil simț al datoriei, el 
avea să-și îndeplinească datoriile ce îi reveneau ca suveran cu conștiinciozitatea și rigoarea caracteristice spiritului prusac. 
Venirea sa în țară în 1866 nu a fost una deloc ușoară. Părintele fondator al Partidului Național Liberal, Ion C. Brătianu, după o 
acțiune diplomatică desfășurată în Europa mai multe luni, reușește să pornească spre România cu Carol în compania sa. 
Drumul însă era unul primejdios. La acel moment Austria și Prusia erau într-un conflict deschis, ceea ce-l făcea pe Carol 
inamic și, prin urmare, dacă prezența sa era reperată pe teritoriul austriac ar fi fost arestat și, foarte probabil, executat. Pentru a 
putea trece de controlul autorităților austriece, prințul Carol a făcut călătoria cu vaporul pe Dunăre ca slujitor al lui Ion 
Brătianu, stând la cabina a II-a. În cele din urmă au ajuns cu bine la Giurgiu, după care s-au îndreptat spre București. La data 
de 10 mai 1866, primarul Bucureștiului, Dimitrie C. Brătianu, alături de peste 30.000 de oameni, îl întâmpină pe Carol în 
apropierea pădurii Băneasa.  

Programul lui Carol I a avut trei direcții precise: stabilitate politică prin regim constituțional, modernizare și continuitate 
dinstică. Sub Carol I se va adopta prima constituție în adevăratul sens al cuvântului. Actul fundamental nu prevedea nicio 
relație de vasalitate față de Înalta Poartă, lucru ce denota clar întâiul obiectiv al acestei domnii, și punea țara pe baze solid 
liberale. Cucerirea Independenței de stat și transformarea României în Regat au fost cele mai mari realizări din timpul domniei 
lui Carol I. Prezent pe câmpul de luptă, regele a fost constant în centrul sau, cel puțin, în proximitatea evenimentelor. Mare 
tragedie, dacă putem să o numim astfel, a fost faptul că regele Carol n-a apucat să vadă cu ochii lui împlinirea visului milenar 
și ceea ce ar fi reprezentat încununarea domniei sale, Marea Unire. Chiar dacă se stinge înainte ca România să fie implicată în 
conflict, moștenirea pe care a lăsat-o lui Ferdinand, zis cel Întregitor, a fost una colosală. În zilele din iulie 1914, când avea loc 
Consiliul de Coroană pentru a decide pașii pe care trebuia să îi facă România cu privire la război, Carol I „avea tocmai 
însușirile care ne lipseau nouă, românilor”, cum îl caracteriza I.G.Duca. Deși prusac prin sânge, Carol I nu și-a impus voința în 
fața sfetnicilor săi, cei mai importanți oameni politici ai vremii, și a acceptat neutralitatea României, deși inima sa îi cerea să 
vină în ajutorul Germaniei. Regele Carol a suferit în interiorul său până la sfârșitul vieții pentru decizia pe care a luat-o, dar 
care s-a dovedit a fi cea corectă. Acest ultim act a demonstrat că și-a respectat jurământul depus în urmă cu 48 de ani cu 
strictețe: „Jur de a fi credincios legilor ţării, de a păzi religiunea românilor, precum şi integritatea teritoriului ei şi a domni ca 
domn constituţional”. Regele Carol I a fost și va rămâne un titan al istoriei românilor, un model de comportament și caracter. 
Îmi doresc ca fiecare dintre noi, reprezentanții poporului român, să cugetăm atent și să ne însușim vorbele Regelui Carol: 
„Totul pentru ţară. Nimic pentru mine." 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Bogdan Iulian Huțucă 

*** 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență - Șansa istorică a României 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Un citat celebru, pe care uzanța îl atribuie marelui om de stat Winston Churchill, spune: „Succesul nu este final, eșecul 

nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează”. Pandemia provocată de virusul Sars-Cov-2 a reprezentat o 
provocare pentru întreaga umanitate, însă am dovedit și trebuie să dovedim în continuare că putem trece peste orice obstacol, 
indiferent de gravitatea lui. Vicisitudinile acestor timpuri au arătat cât de importantă este solidaritatea europeană și norocul cu 
care a fost binecuvântată țara noastră de a fi parte din marea familie europeană. Principiul „Toți pentru unul și unul pentru 
toți”, expus în celebra operă a lui Alexandre Dumas, este piatra de temelie a Uniunii Europene, iar acesta își găsește 
materializarea și în Mecanismul de Redresare și Reziliență.  
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Mecanismul european de Redresare și Reziliență este un nou instrument financiar al UE apărut în contextul răspunsului 
UE la criza declanșată de pandemie. În urma unor lungi negocieri purtate vara trecută la nivel european, președintele Klaus 
Iohannis a obținut pentru România 29,2 miliarde de euro prin Instrumentul de Redresare și Reziliență și 50 miliarde de euro în 
cadrul financiar 2021-2027 (fondurile europene clasice). În total, este vorba de 79,2 miliarde de euro investiții pentru 
dezvoltarea României în anii ce vin prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin fondurile europene clasice, pe lângă 
bugetul de stat, o oportunitate pe care România nu a mai avut-o niciodată în istorie.  

Ne aflăm acum la finalul unei lungi perioade de negociere purtate între România și Comisia Europeană, care s-a sfârșit 
cu un îmbucurător succes. Astfel, ieri, 27 septembrie, președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a fost 
prezentă la București pentru semnarea simbolică a PNRR-ului României. În urma negocierilor purtate direct de către Prim-
ministrul Florin Cîțu, din cele 48 de miliarde de euro alocate tuturor programelor de dezvoltare și reziliență din Europa la acest 
moment, 9,7 miliarde sunt pentru transporturile din România, bani care vor intra în trezoreria statului până la finalul acestui an. 
Astfel, România se raliază, așa cum este firesc, obiectivelor ce caracterizează economiile dezvoltate: modernizarea 
infrastructurii de transport și medicale, economie verde, digitalizare. Este o șansă unică, pe care o vom fructifica din plin în 
interesul României și al românilor. Prea mult timp țara noastră a fost ținută în subdezvoltare de PSD, partidul care ne-a 
transformat în oaia neagră a Europei. Astăzi, cu Partidul Național Liberal la guvernare, România are garanția urmării și 
consolidării parcursului său european, mai mult, are garanția unei dezvoltări durabile și sustenabile. Responsabilitatea este una 
uriașă, însă PNL a demonstrat că este un partid căruia nu îi este teamă de asumarea unor asemenea sarcini. Urmează trei ani de 
dezvoltare și reforme substanțiale, la sfârșitul cărora Partidul Național Liberal va arăta că este singura formațiune politică 
capabilă să guverneze coerent și eficient România.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Miliardele de euro alocate prin PNRR nu sunt un cadou al Europei  
pentru România, ci reprezintă drumul cel mai scurt către dezvoltare 

 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu înseamnă un cadou al Uniunii Europene pentru România, ci este o şansă 
uriaşă cu care posibil să nu ne mai întâlnim în următoarele decenii.  

Vizita la Bucureşti a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezintă semnalul transformării ţării 
noastre într-un imens şantier până în 2026. Este un moment important pentru România, de noi depinde dacă reuşim să 
schimbăm din temelii această ţară.  

Nu este însă cazul să petrecem. Euforia ar trebui să se încheie repede.  Cele 29 de miliarde de euro le vom obţine prin 
multă muncă şi numai dacă vom fi capabili să ducem proiectele la care ne angajăm la bun sfârşit. Am văzut ce s-a întâmplat în 
exerciţiile financiare anterioare, când nu am fost în stare să cheltuim integral banii alocaţi României. Rămâne de văzut dacă am 
învăţat ceva din experienţele neplăcute de după 2007, când am crezut că autostrăzile, spitalele sau şcolile se vor construi 
singure. 

PNRR înseamnă dezvoltare, dar este şi despre seriozitate şi responsabilitate. După aprobarea proiectului de către 
Comisia Europeană, va trebui să trecem la treabă.  

Planul de redresare ne va permite să alocăm resurse financiare generoase pentru reconstrucţia României după criza 
Covid, dar şi pentru a ne atinge obiectivele ambiţioase pe termen mediu şi lung. Nu vom putea dezvolta România fără o 
creştere economică sănătoasă, fără a crea locuri noi de muncă, fără investiţii sau fără măsuri coerente de stimulare a mediului 
de afaceri. 

Prin PNRR, România se angajează că va construi sute de kilometri de autostradă, va moderniza alte câteva sute de 
kilometri de cale ferată şi va realiza peste 3.500 de kilometri de reţele de apă şi canalizare. Sunt preconizate investiţii în toate 
domeniile, inclusiv în sănătate şi educaţie. 

Vestea bună este că banii nu vor merge în consum, ci vor fi dirijaţi către investiţii. Pentru aceasta avem nevoie de o 
guvernare stabilă, dar şi de un climat politic sănătos, fără abordări electorale şi populiste. 

Chiar dacă o parte a societăţii este încă sceptică, am încredere că lucrurile se vor mişca cu rapiditate în direcţia dorită de 
noi toţi, iar PNRR va fi un succes.        Deputat 

George Șișcu 
*** 
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Programul de Investiții „Anghel Saligny” intră în linie dreaptă! 
 

Stimate colege / Stimați colegi, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus la dispoziția autorităților locale, platforma digitală 

special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor 
de apă și canalizare, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Astfel, Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", prin care modernizăm comunitățile locale prin bugetul pus la 
dispoziție de 50 de miliarde de lei, intră în linie dreaptă!  

În vederea dezvoltării echitabile a localităților din România, sunt prevăzute sume prealocate pentru fiecare localitate. 
Astfel, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare 
județ, minimum 4 milioane pentru fiecare comună și cel puțin 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru 
fiecare municipiu vor fi alocate minimum 10 milioane de lei și cel puțin 43 de milioane de lei pentru reședințele de județ. 
Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare de cel puțin 35 de milioane de lei pentru proiecte prin 
Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Fondurile alocate vor fi destinate construcției a 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 
700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția 
sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale. 

Și pentru a răspunde criticilor legate de transparență cred că românii ar trebui să știe că tocmai constituirea acestei 
platforme digitale cu toate informaţiile publice este cea mai clară dovadă că ne dorim ca lucrurile să fie la dispoziția oricui. Pe 
această platformă digitală se vor regăsi toate informaţiile publice despre fiecare proiect, finanţarea asigurată fiecărui proiect.  

Prin Programul „Anghel Saligny” putem atrage în fiecare județ sume importante de bani, în investiții pentru asfalt, apă, 
canalizare și gaze. Este nevoie doar ca primarii să depună proiecte bine gândite, argumentate și care să răspundă nevoilor 
comunităților. Iar eu mă bazez pe profesionalismul edililor din Galați și din alte colțuri ale României! 

Județul pe care îl reprezint, județul Galați, va avea la dispoziție prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
minim 451 milioane de lei! Acești bani reprezintă o șansă importantă pentru dezvoltarea comunităților locale. Nu pot decât să 
îmi doresc ca banii prevăzuți prin acest program să se vadă în viitor în standarde de viață mai bune pentru comunitățile locale. 

Programul „Anghel Saligny” întregește viziunea PNL privind investițiile necesare dezvoltării României, astfel încât 
nicio localitate să nu fie lăsată în urmă. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
 

NextGenerationEU – o șansă pentru dezvoltarea durabilă a României 
 

 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
România și țările membre UE au fost grav afectate de pandemia de Covid-19. Modul în care noi, comunitatea 

europeană, răspundem provocărilor cauzate de această nouă situație epidemiologică este definitoriu pentru dezvoltarea țărilor 
noastre pe termen mediu și lung. În acest scop, un răspuns viguros nu a întârziat să apară. Bugetul pe termen lung al UE pentru 
perioada 2021-2027, împreună cu instrumentul de redresare NextGenerationEU, se ridică la 2 018 miliarde EUR în prețuri 
curente (1 800 de miliarde EUR la prețurile din 2018). Acest răspuns fără precedent va contribui la repararea daunelor 
economice și sociale cauzate de pandemia de COVID-19 și va contribui la tranziția către o Europă modernă și mai durabilă. 

Pachetul constă în bugetul pe termen lung pentru perioada 2021-2027 (cadrul financiar multianual) în valoare de 1 211 
mii de miliarde EUR în prețuri curente (1 074 de miliarde EUR la prețurile din 2018) și instrumentul temporar de redresare 
NextGenerationEU în valoare de 806,9 de miliarde EUR în prețuri curente (750 de miliarde EUR la prețurile din 2018). Acesta 
este un buget în pas cu tendințele curente. Peste 50 % din cuantumul total reprezentat de bugetul pe termen lung și 
instrumentul NextGenerationEU va sprijini modernizarea Uniunii Europene prin cercetare și inovare, prin tranziții climatice și 
digitale echitabile, prin pregătire, redresare și reziliență. 30% din bugetul UE va fi cheltuit pentru combaterea schimbărilor 
climatice - de asemenea, se pune accentul pe protecția biodiversității și pe aspectele legate de gen. 20% din instrumentul 
NextGenerationEU va fi investit în transformarea digitală. În 2026 și 2027, 10% din cheltuielile anuale din cadrul bugetului pe 
termen lung vor contribui la stoparea și inversarea declinului biodiversității. Pentru prima dată, o serie de priorități noi și 
consolidate au cea mai mare pondere în cadrul bugetului pe termen lung, și anume 31,9%. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2021  
Săptămâna 27 septembrie -1 octombrie 2021  

 

 

61 
 

În mare parte, fondurile disponibile prin NextGenerationEU (723,8 de miliarde EUR în prețuri curente) vor fi cheltuite 
prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență. Mecanismul de redresare și reziliență constă în sprijin financiar la 
scară largă pentru investiții publice și proiecte ecologice și digitale. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi (338 miliarde 
EUR în prețuri curente) și împrumuturi (385,8 de miliarde EUR). Din aceste fonduri, România, prin negocierea operată de 
Președintele Klaus Iohannis, a obținut pentru România 29,2 miliarde de euro prin Instrumentul de Redresare și Reziliență și 50 
miliarde de euro în cadrul financiar 2021-2027. În total, este vorba de aproape 80 de miliarde de euro investiții pentru 
dezvoltarea României în anii ce vin, prin PNRR și prin fondurile europene obișnuite. Mobilizarea comunității europene este 
una fără precedent, România având o șansă cu care nu se va mai întâlni curând. Partidul Național Liberal este pregătit pentru a 
se ridica la așteptările partenerilor noștri din familia europeană. Am toată convingere că prim-ministrul Florin Cîțu, împreună 
cu ceilalți membri ai Guvernului României, vor implementa programul de investiții și reforme atât de așteptat și atât de 
necesar! 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
 

Agenda de pace a ONU într-o nouă perspectivă 
Dragi colegi,  
A 76-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) s-a desfășurat săptămâna trecută pe fondul 

unor presiuni socio-economice, politice și de securitate care caracterizează provocările cu care statele democratice se confruntă 
în ultimul timp. Promovarea păcii, a valorilor democratice și a drepturilor omului întâmpină, în continuare, numeroase 
dificultăți având în vedere criza umanitară generată de preluarea puterii de către Talibani în Afghanistan, amenințările 
regionale de securitate în Europa și efectele secundare ale pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, situația de față poate fi 
transformată într-o oportunitate, o ocazie pentru a demonstra gradul de solidaritate, suport și colaborare dintre statele membre. 
În ciuda intereselor diferențiate, statele democratice vor prioritiza întotdeauna aceleași valori fundamentale, care se păstrează 
încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial: pacea și prosperitatea.  

Tema acestei sesiuni a Adunării Generale, „Construirea rezilienţei prin speranţă vizând recuperarea după pandemia de 
COVID-19, reconstrucţia durabilă, răspunsul la nevoile planetei, respectarea drepturilor omului şi revitalizarea Organizaţiei 
Naţiunilor Unite” cuprinde acțiunile asupra cărora ONU își va concentra eforturile și resursele în perioada următoare. 
România și-a confirmat devotamentul și suportul față de promovarea conceptului de societate rezilientă, dezvoltarea unei 
economii durabile și protejarea categoriilor vulnerabile. Însă toate aceste eforturi ar fi în zadar dacă nu recunoaștem impactul 
schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. Încălzirea globală urgentează aplicarea unor schimbări drastice, respectiv 
implementarea unor reforme în acest sens, obiectiv primordial al coaliției de guvernare.  

Faptul că pandemia de COVID-19 a determinat multiple domenii să își desfășoare activitățile în mediul online atrage 
atenția asupra necesității educației privind utilizarea spațiului cibernetic. Trebuie să asigurăm un acces sigur la internet, să 
consolidăm securitatea cibernetică și să promovăm un comportament responsabil în spațiul virtual. Capitala României 
găzduiește pentru prima dată Centrul European pentru Securitate Cibernetică, demonstrând faptul că prioritățile enumerate 
anterior fac parte din strategia clară a țării noastre.  

Cu toate acestea, perspectiva adoptată trebuie să fie una inclusivă, care să nu neglijeze individul și nevoile sale. 
Drepturile omului sunt protejate în România printr-un instrument adițional, „Strategia Națională a României pentru 
prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură”. În plus, criza umanitară 
din Afghanistan, suprapusă cu cea sanitară, a diminuat capacitatea intervențiilor umanitare, dar evacuarea în siguranță a 
afganilor care doresc să părăsească țara s-a desfășurat în ciuda situației tensionate. Țara noastră s-a angajat să primească 
refugiați, să le ofere condițiile necesare și să ofere un exemplu democratic în față regimurilor autoritare și opresive.   

Aceste realități confirmă devotamentul față de Carta Internațională a Drepturilor Omului, față de scopul și misiunea 
ONU, dar și față de strategia națională, care are la bază aceleași principii.  

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Cine este răspunzător de creșterea prețurilor polițelor RCA? 
 

Situația de faliment a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance, precum și acuzațiile deosebit de grave lansate 
în ultimele zile la adresa Autorității de Supraveghere Financiară, impune o reacție mult mai fermă din partea instituțiilor 
statului responsabile de supravegherea și controlul pieței asigurărilor din România. 

În prezent, planează  o incertitudine totală asupra  întârzierii nejustificate cu care ASF a luat decizia de ridicare a 
autorizației de funcționare a societății amintite, dar și în legătură cu soarta milioanelor de beneficiari ai polițelor RCA emise 
până acum de City Insurance, având în vedere cota de piață majoritară a acesteia.  

Incontestabil, ASF știa de problemele City, aplicând în ultimii doi ani o serie de sancțiuni, pentru plata cu întârziere a 
despăgubirilor aferente dosarelor de daune RCA. Marea majoritate a sancțiunilor au fost însă contestate în instanță, unele fiind 
anulate, iar în altele amenzile au fost reduse  chiar de 100 de ori. 

În tot acest timp, singurii afectați sunt asigurații, care plătesc asigurări la cote nejustificate, precum și taxe și accize, în 
condițiile unei infrastructuri precare.  

Pentru a elucida această stare de fapt, care pune într-o lumină defavorabilă inclusiv imaginea României pe piețele 
internaționale, am trimis o interpelare parlamentară conducerii ASF, de la care aștept clarificările necesare, de care toți 
asigurații au acum nevoie. 

În opinia mea, ar trebui verificate sistemele care determină creștera prețurilor acestor polițe, având în vedere că 
falimentara City a ajuns liderul pieței prin acordarea unor tarife reduse la RCA, dar fără acoperirea cheltuielilor interne ale 
societății de asigurare și nici a daunelor. 

Consider că este total nefiresc și anormal ca toți plătitorii de RCA, persoane fizice și juridice, să suporte o creștere 
nejustificată a polițelor de asigurare, deja dublate ca preț, din cauza unor „inginerii financiare” de care, cel puțin până acum, 
nimeni nu este vinovat. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Lege privind interzicerea deconectării consumatorilor casnici de la energie electrică şi gaze naturale  
 

Pe toată perioada stării de alertă, niciun român nu va rămâne fără curent şi gaz, cu atât mai mult dacă un consumator a 
ajuns din motive neimputabile lui într-o situaţie financiară dificilă. Aceasta este principala prevedere a unei inițiative 
legislative care a trecut deja de votul Senatului, fapt care constituie o veste extraordinară pentru oameni. 

Conform proiectului de lege, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale nu mai pot deconecta consumatorii casnici 
de la utilităţile energetice, nici măcar dacă plata facturilor nu a fost făcută la timp.  

Noul act normativ modifică în mod corespunzător o Ordonanță de Urgență care stipula că nu pot fi deconectați de la 
utilitățile de energie și gaze naturale pe motiv de neplată a facturilor, pe perioada stării de urgență, iar acum legislativul a 
propus prelungirea acestei măsuri benefice și pentru perioada în care ne aflăm în stare de alertă. 

Potrivit legii, operatorii de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gaze naturale vor asigura continuitatea furnizării 
serviciilor următoarelor categorii de clienţi casnici: consumatorilor vulnerabili de energie, consumatorilor finali casnici de 
energie electrică care au un consum mediu lunar mai mic de 100 kWh şi consumatorilor finali casnici de gaze naturale care au 
un consum mediu lunar mai mic de 1000 kWh şi nu au mai mult de șase luni restanţă la plata facturilor. 

Consider extrem de important faptul că parlamentarii sunt receptivi la adevăratele probleme ale oamenilor, confruntați 
acum, din păcate, cu escaladarea prețurilor la energia electrică după liberalizare. Mai ales în ceea ce privește familiile care au 
probleme materiale majore, fiind în imposibilitate de a achita facturile la timp, acest sprijin devine indispensabil pentru 
continuarea vieții de zi cu zi în condiții decente. 

Sunt convins că acest proiect de lege va fi votat în unanimitate și în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a putea fi 
promulgat și a intra în vigoare în cel mai scurt timp. 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Proiect de țară transpartinic: Hai acasă. România în care cei plecați să se întoarcă acasă 
 

Când cetățenii unei țări își fac bagajele și pleacă peste hotare cu sutele de mii în fiecare an, este clar că avem o 
problemă. Nu este o problemă nouă a României, iar rezolvarea ei nu are o rețetă magică. O problemă socială și economică ce 
merge dincolo de cifrele îngrijorătoare și care are nevoie rapid de o abordare holistică. Soluția are doi piloni importanți: 
oprirea exodului și sprijinirea repatrierii românilor.  

Săptămâna trecută am lansat, în social media, o provocare pentru milioanele de români din diaspora. I-am întrebat dacă 
s-ar întoarce definitiv acasă, în România. Și în ce condiții. 

Am primit aproape o mie de mesaje, iar cel mai mult m-au întristat nu cele în care am fost înjurat sau jignit (face și asta 
parte din asumarea unei poziții publice), ci cele (prea multe) în care oamenii mi-au spus că nu se vor mai întoarce acasă 
niciodată sau că își doresc, dar și-au pierdut orice speranță că în România va mai fi vreodată bine. 

Am primit și multe idei excelente, care trebuie incluse în orice plan de construire a României din care nimeni să nu mai 
plece și în care cei plecați să se întoarcă. Românii vor lucruri de bun simț, precum salarii și condiții de muncă decente, 
investiții în educație, infrastructură, sistemul sanitar și au și destule propuneri concrete, cum ar fi construirea de rampe pentru 
persoane cu dizabilități sau amenajarea în locurile publice de locuri pentru schimbatul copiilor. 

Cel mai simplu răspuns la întrebarea de ce pleacă românii din țară este - pentru bani. Prin deducție, același răspuns 
apare natural și la întrebarea de ce s-ar întoarce românii. Dar lucrurile sunt mult mai complexe decât atât. 

Românii din diaspora vor mai mult decât bani. Vor respect din partea statului român și o calitate corectă a vieții. Vor să 
dispară incompetenții din funcții publice, vor o administrație onestă și transparentă. Vor orașe smart, spitale curate și educație 
occidentală. Nu mai vor birocrație, sistemul PCR (pile, cunoștințe, relații) și nici prăduirea banului public. 

Fiecare dintre aceste răspunsuri poate fi detaliat. De exemplu, în educație nu este suficientă doar o reformă a programei 
și sistemului. O propunere extrem de utilă, primită la postarea de acum o săptămână, este legată de crearea de grupe de 
acomodare pentru elevii întorși acasă, unde să existe ore suplimentare de limba română. În mai toate răspunsurile am întâlnit și 
un laitmotiv: meritocrație, principiul oamenilor potriviți la locul potrivit, în aparatul de stat și nu numai.  

Exercițiul a avut rezultate similare cu un studiu sociologic, cu rezerva lipsei metodologiei. Oamenii au răspuns liber, 
fără constrângeri de șabloane și fără cenzură.  

Iar ideile diverse au un singur numitor comun: nevoia clară de a ne așeza la masă și de a identifica soluțiile rapide 
pentru ca acești români să poată veni acasă. E greu, dar nu e imposibil. Iar următorul mesaj primit de la o româncă repatriată 
și, mai ales, dorința de a citi mii de astfel de fraze similare, îmi confirmă că se poate: „Ne-am reîntors în România în urma 
cu trei ani, după 15 ani trăiți la Paris. Suntem cei mai fericiți de alegerea făcută, încă mai simt acea emoție în piept, că 
sunt acasă”. 

Stimați colegi de arenă politică, haideți să lăsăm deoparte orgoliile, ambițiile, bătăliile politice și să construim drumul 
către casă al milioanelor de români de care avem atâta nevoie.  

Deputat 
Burduja Sebastian 

*** 
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 Întrebări 

 
 

 
 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Programul AFM privind eficiența energetică în clădiri publice 
Stimate domnule ministru, 
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice se adresează 

unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale 
administrației publice locale. 

Astfel, prin acest program, UAT- urile și instituțiile publice menționate vor putea  beneficia de fonduri pentru 
modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

De asemenea, se va reduce consumul anual de energie primară și va fi promovată utilizarea surselor regenerabile de 
energie. 

În acest context, vă întreb, domnule ministru, câte cereri de finanțare au fost depuse până în prezent, la nivelul județului 
Suceava, în acest program derulat de Administratia Fondului pentru Mediu, pentru care suma alocată sesiunii de finanțare este 
de 1,40 miliarde de lei?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc!       Deputat 
Cu stimă,             Angelica Fădor 

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Posturi la Poliția Română 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul Ministerului Afacerilor de Interne (MAI), deficitul de personal este de aproape 20%, conform informării 

dumneavoastră din luna aprilie 2021. 
Pentru a reduce acest deficit, Poliția Română a anunțat recent organizarea unui concurs pentru încadrarea directă din 

sursă externă a 412 agenți de poliție – ajutor șef de post. Înscrierile au loc până pe data de 24 septembrie 2021.1 
Deoarece deficitul de personal la nivelul structurilor MAI reprezintă o problemă majoră, doresc să vă adresez 

următoarele întrebări: 
1. Câte posturi - ajutor șef de post - sunt scoase la concurs în județul Cluj? 
2. Câți candidați și-au depus dosarul pentru a obține posturile de - ajutor șef de post? 
3. În urma concursului, câți candidați au reușit să obțină un astfel de post? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,        Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

 
 
 
 

                                     
1 https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/posturi-de-ajutor-sef-de-post-scoase-la-concurs-pentru-reducerea-deficitului-de-
personal 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2021  
Săptămâna 27 septembrie -1 octombrie 2021  

 

 

65 
 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul interimar al Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

Inteligență artificială pentru detectarea persoanelor predispuse la COVID 
 

Stimate domnule ministru, 
Anul trecut, un algoritm de inteligență artificială a fost utilizat în Grecia pentru a eficientiza selectarea turiștilor care 

urmau să fie testați pentru COVID-19 la intrarea în țară. Rata de success a fost de patru ori mai mare decât în cazul testării 
aleatorii.  

Modul de funcționare al algoritmului „Eva” utilizează informații precum țara de proveniență, sexul, locul și data intrării 
turistului în Grecia pentru a face o selecție între călătorii mai predispuși la infectare și cei care nu prezintă un factor atât de 
mare de risc. Formularul care trebuie completat înainte de intrarea în țară păstrează anonimatul turiștilor. În plus, algoritmul a 
putut prezice cu mai mult de o săptămână în avans creșterea numărului de cazuri în țările de origine ale turiștilor veniți în 
Grecia. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați utilă această metodă pentru a îmbunătăți sistemul de triere a turistilor ce vor fi testați aleatoriu la intrarea 

în România?  
2. Credeți că o astfel de măsura a adus beneficii considerabile turismului din Grecia?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Condiții la acordarea microgranturilor pentru PFA, SRL, II 
Stimate domnule ministru,  
Un proiect oficial de procedură privind interzicerea cumulării microgranturilor din cadrul ediției a doua a Măsurii 1 cu 

granturile de lucru ce corespund Măsurii 2 a fost propus săptămâna trecută. La data intrării în vigoare a acestui proiect, firmele 
care au primit sau urmează să primească finanțare prin Măsura 2 (granturi de capital de lucru) nu vor putea primi și 
microgranturi de câte 2.000 de euro în cadrul ediției a doua a Măsurii 1. Mai mult decât atât, înscrierea la M1 atrage după sine 
decăderea din drepturile avute în cadrul  M2.  

Proiectul oficial ce vizează sesiunea a doua a Măsurii 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 2.000 de euro din 
cadrul Schemei de ajutoare de stat COVID-19 pentru IMM – a intrat timp de 10 zile în dezbatere publică. Aceasta prevede, 
spre deosebire de predecesorul său, un număr extins de beneficiari, dar și de condiții de eligibilitate.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. În cazul în care o nouă criză sanitară sau înrăutățirea pandemiei curente va conduce la restricții mai aspre (cu efecte 

asupra mediului de afaceri), plănuiți să relaxați condițiile de eligibilitate pentru măsurile din schema de ajutor?  
2. Dacă certificatul verde COVID va trebui prezentat de către clienții firmei care beneficiază de microgranturi din cadrul 

ediției a doua a Măsurii 1, va fi inclus pe lista cheltuielilor eligibile și plata personalului însărcinat cu verificarea 
documentelor?  

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României și ministrul  interimar al Investițiilor și Proiectelor 
Europene  

Vizita Președintei CE în România 
Stimate domnule ministru,  
România primește vizita Președintei Comisiei Europene, doamnea Ursula von der Leyen, pentru a prezenta aprobarea 

PNRR-ului, conform anunţului făcut către de Dana Spinanţ, purtător de cuvânt adjunct al CE.  
18 state membre ale Uniunii Europene au în momentul actual Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat, iar 12 

dintre acestea au intrat în posesia fondurilor pentru a începe demararea proiectelor. Scopul principal este reconstrucția 
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societății ca urmare a pandemiei de COVID-19. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este structurat pe șase piloni, 
având 15 componente, printre care se numără tranziţia verde, coeziunea socială şi teritorială, sănătatea, rezilienţa economică, 
transformarea digitală etc. Termenul de finanțare al proiectelor componente ale planului României este programat în 2026.   

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați că, din cauza unei anumite întârzieri în ceea ce privește aprobarea planului, va fi afectată în vreun fel 

eficiența reformelor și a proiectelor? 
2. Anticipați că există o posibiltate reală ca Mecanismul de Redresare și Reziliență să devină un instrument permanent?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Grad ridicat al emisiilor de carbon 
Stimate domnule ministru,  
În urma incendiilor masive de vegetație care au avut loc în vara aceasta, emisiile de carbon au atins un nivel record, 

informează Serviciul de monitorizare a atmosferei Copernicus al Uniunii Europene.  
Schimbările climatice conduc la temperaturi extreme precum cele observate în Europa, dar și în Canada și zona 

arctică. Mai mult decât atât, regiunea Mării Mediterane s-a transformat într-un punct fierbinte al globului, care a poluat 
extrem de mult din cauza secetei și valurilor de căldură de anul acesta. Îngrijorătoare sunt și incendiile pe termen lung care au 
avut loc în Republica Sakha, din nord-estul Siberiei.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Credeți că astfel de fenomene extreme însoțite de incendii vor ajunge să afecteze România în mod direct anii următori? 
2. Considerați că evenimentele enumerate anterior motivează o reformă a Strategiei privind Schimbările Climatice 

(2013 – 2020)? 
Solicit răspuns în scris.      Deputat 
Cu deosebită stimă,      Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății  
 

Doze de vaccin expirate 
Stimate domnule ministru,  

De la începutul crizei sanitare și până acum, România a primit peste 18.5 milioane de doze de vaccin împotriva COVID-
19 de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson. Având în vedere că s-au vaccinat mai puțin de 5.4 milioane de 
români, jumătate din dozele achitate nu au fost utilizate.  

Confruntându-se cu această situație, România a donat 2.098.820 de doze de vaccin anti-COVID, cele mai multe pentru 
Republica Moldova și a vândut 2.223.000 de doze.  
În ciuda acestui fapt, un număr foarte mare de doze au ajuns să expire.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați necesară o nouă strategie pentru a-i determina pe români să se vaccineze, în special în contextul atingerii 

unui nou record de infectări luna aceasta? 
2. Cum ați putea preveni expirarea unui număr atât de mare de doze, mai ales în contextul în care țara noastră a 

achiziționat 300.000 de doze suplimentare de vaccin Johnson&Johnson şi 436.410- Pfizer/BioNTech? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Agenția de Calitate și Marketing a Produselor 
Stimate domnule ministru, 
Conform declarațiilor dumneavoastră din spațiul public, România va avea, din 2022, Agenţia de Calitate şi Marketing a 

Produselor Agroalimentare, ce are ca scop promovarea şi garantarea faptului că produsele tradiţionale româneşti sunt 
autentice. Pentru că tema prezintă un interes real, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 
42, Municipiul București: 

1. Care va fi structura organizatorică a acestei agenții? Cați angajați vor fi în total? 
2. Care va fi bugetul anual al Agenției? 
3. Care vor fi principalele domenii de activitate? 
4. Considerați această variantă mai bună decât o colaborare cu agenții de marketing care deja au istoric și rezultate? Vă 

rog să argumentați. 
5. Care sunt planurile ministerului pentru societatea Casa Unirea?  
6. În 2019 ați dispus Corpului de control efectuarea unei verificări de fond asupra întregii activităţi a Casei de Comerţ 

pentru produse agroalimentare Unirea S.A, în condiţiile în care membrii Consiliului de Administraţie au semnalat "grave 
probleme privind modul de cheltuire a bugetului alocat Casei de Comerţ”. Care sunt rezultatele acestui control și ce măsuri ați 
dispus? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Agenția de Calitate și Marketing a Produselor 
Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a discuțiilor cu mai mulți cetățeni, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în 

circumscripția 42, Municipiul București: 
1. Ce alte măsuri pentru încurajarea micilor producători din România aveți în plan? 
2. Care este calendarul pentru implementarea acestor măsuri? 
3. Care sunt sumele bugetate pentru fiecare program în parte și care sunt sursele de finanțare? 

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Certificate de producători agricoli 
Stimate domnule ministru, 
Din spațiul public și din întrebări primite de la cetățeni, reiese faptul că există o problemă cu atestatele de producători, 

în sensul că ele nu reflectă realitatea. Respectiv, fie intermediarii obțin abuziv astfel de certificate, fie nu corespund cu 
produsele puse în vânzare. Vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul 
București, ca urmare a discuțiilor cu mai mulți cetățeni: 

1. Care sunt condițiile pentru obținerea atestatelor de producători? 
2. Câte atestate de producător sunt emise, în acest moment, în România? 
3. Care este valabilitatea lor? 
4. Cine verifică întrunirea și respectarea tuturor condițiilor? 
5. Câte atestate au fost emise în 2021? Dar în perioada 2015-2020, defalcat pe fiecare an în parte? 
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6. Care sunt condițiile pentru obținerea carnetelor de comercializare? 
7. Câte carnete de comercializare sunt emise, în acest moment, în România? 
8. Care este valabilitatea lor? 
9. Cine verifică întrunirea și respectarea tuturor condițiilor?  

10. Câte carnet au fost emise în 2021? Dar în perioada 2015-2020, pe fiecare an în parte?  
11. Ați derulat controale privind modul în care sunt emise aceste documente? Dacă da, care sunt concluziile?  
12. Cum are de gând ministerul să rezolve această problemă semnalată de cetățeni? 

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,     Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Școlile de artă și meserii din România 
Stimate domnule ministru, 
Unul dintre punctele principale ale ministerului Culturii din programul de guvernare vizează reglementarea statutului 

școlilor de artă și meserii. Școlile populare de artă și meserii reprezintă pentru multe județe singurele alternative de formare 
culturală. Pentru adaptarea acestora la evoluțiile sociale și culturale, va fi promovat un nou proiect de lege, pe baza unui dialog 
cu reprezentanții acestor entități. Fiind un subiect de maxim interes pentru cetățeni, vă adresez următoarele întrebări în calitate 
de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Câte școli de arte și meserii mai sunt în România? Câți elevi sunt în total în aceste unități de învățământ?  
2. Care sunt concluziile discuțiilor purtate cu reprezentanții acestor entități? Ce sprijin solicită de la minister? 
3. Ce modificări legislative sunt necesare?  
4. Aveți discuții cu Ministerul Educației privind înființarea de noi școli de arte și meserii? În ce județe și cu ce profiluri? 
5. Cum veți populariza această formă de studiu, pentru a crește interesul elevilor și părinților?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 
 

Schema de ajutor a industriei cinematografice 
Stimate domnule ministru, 
Guvernul României a aprobat, în decembrie 2020, o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei 

cinematografice. Reacțiile jucătorilor din domeniu indică faptul că schema nu este, în realitate, funcțională. Astfel, vă adresez 
această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  

1. Este, în acest moment, funcțională schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică?  
2. Au existat, de-a lungul timpului, probleme sau blocaje în implementarea acestei scheme? Care au fost acestea? Care au 

fost cauzele? Ce soluții au fost identificate? 
3. Când estimați că va fi deblocată și operaționalizată această schemă de ajutor de stat? 
4. Câte companii au aplicat pentru această schemă? 
5. Care este bugetul total și ce grad de execuție bugetară se înregistrează până în acest moment?  
Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului  Virgil Popescu, ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
     doamnei  Mitrița Hahue, director general OSIM 

 

Situație mărci și brevete înregistrate 
Stimate domnule ministru, 
Stimată doamnă director general, 
Vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  

1. Câte cereri de mărci au fost înregistrate la OSIM anul acesta?  
2. Câte cereri de mărci au fost înregistrate la OSIM în 2020, 2019 și 2018? 
3. Care sunt principalele domenii de activitate pentru care se înregistrează mărci? 
4. Câte cereri de brevet de invenție au fost înregistrate la OSIM anul acesta? 
5. Câte cereri de brevet de invenție au fost înregistrate la OSIM în 2020, 2019 și 2018? 
Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată doamnei  Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Digitalizarea dosarelor de pensii 
Stimate doamnă ministru, 
În contextul pașilor importanți făcuți înspre aprobarea PNRR, ce include și reforma pensiilor, primesc de la cetățeni 

multe întrebări legate de digitalizarea dosarelor de pensii. Inclus în PNRR, acest proiect este demarat deja, conform 
declarațiilor dumneavoastră din spațiul public. Astfel, vă adresez această serie de întrebări, în calitate de deputat ales în 
circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Câte persoane au fost angajate, până în prezent, în proiectul de digitalizare a dosarelor de pensii? 
2. Câte persoane vor fi angajate în total și care este calendarul asumat? 
3. Care este bugetul total pentru acest proiect? 
4. Când estimați finalizarea proiectului? 
5. Cum sunt digitalizate aceste dosare, efectiv? Ce programe sunt folosite? 
6. Ce se va întâmpla cu persoanele angajate la finalul proiectului? 
7. A mai derulat statul român proiecte pentru digitalizarea dosarelor de pensii în anii anteriori? Cu ce costuri și ce 

rezultate? 
Vă mulțumesc!  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Programul Masă Caldă 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Educației derulează programul pilot „Masă Caldă”, în mai multe unități școlare din țară. La momentul 

lansării, unul dintre obiective era extinderea programului la nivel national, în funcție de rezultate. Pentru că mai mulți părinți 
dintre cetățenii care îmi scriu au solicitat mai multe informații despre acest program, vă adresez următoarele întrebări în 
calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Care sunt rezultatele acestui program pilot? 
2. Cum a evoluat rata abandonului școlar în unitățile de învățământ care au beneficiat de programul „Masă Caldă”? 
3. Care au fost costurile totale ale proiectului? 
4. Care este feedback-ul școlilor? Dar al părinților?  
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5. Există planuri de extindere a programului? Dacă da, vă rog să detaliați (număr unități, listă unități, termene de 
implementare, impact bugetar pentru anii următori, modificări față de programul pilot)?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
 

Clarificare și completări răspuns privind stadiul conectării caselor de marcat la platforma ANAF 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă mulțumesc pentru răspunsul detaliat la întrebarea 2148/A privind stadiul conectării caselor de marcat la platforma 

ANAF. În completarea răspunsurilor primite și pentru clarificarea unor aspecte, revin cu întrebări suplimentare: 
1. În condițiile în care termenele inițiale au fost depășite și al gradului încă redus de conectare pentru categoriile de 

întreprinderi mijlocii și mici, care este calendarul asumat pentru finalizarea proiectului? 
2. Ce soluții tehnice pentru analiza și prelucrarea datelor colectate aveți în vedere? Menționați în răspunsul dvs. că se 

lucrează în prezent la o aplicație informatică. Vă rog să puneți la dispoziția opiniei publice, prin răspunsul la această întrebare, 
toate detaliile legate de această aplicație (termen de implementare, rezultate estimate etc.).  

3. Ați purtat discuții cu reprezentanți ai marilor companii specializate în Big Data? Ce perspective există pentru a adopta 
soluții tehnice de ultimă generație pentru analiza datelor colectate? 

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului  Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
   doamnei Mirela Călugăreanu, președinte ANAF 

 

Controale derulate de ANAF/Ministerul Finanțelor la City Insurance 
 

Stimate domnule ministru, Stimată doamnă președinte, 
În contextul falimentului City Insurance, apar multe semne de întrebare legate de activitatea acestei companii din ultimii 

ani. Astfel, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București, pentru a 
clarifica mai multe nelămuriri are cetățenilor cu care discut pe acest subiect: 

1. Câte controale a efectuat Ministerul Finanțelor și/sau ANAF la City Insurance, în ultimii cinci ani? 
2. Ce nereguli au fost constatate și ce măsuri ați dispus?  
3. În industria asigurărilor, activitatea de reasigurare este una dintre cele mai atent investigate tranzacții din perspectiva 

preturilor de transfer. În urma controalelor, dat fiind procentul ridicat de polițe reasigurate de către City, au fost constatate 
nereguli privind prețurile de transfer? Ce alte nereguli privind prețurile de transfer ați constatat? Ce măsuri au fost dispuse? 

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Florin Cîțu, prim-ministru, ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Excluderea investițiilor în sisteme de irigații din PNRR 
Stimate domnule ministru, 
Deși în prima variantă a PNRR au fost incluse investiții în sistemele de irigații din România, extrem de urgente și 

necesare pentru revitalizarea și modernizarea agriculturii, în ultima variantă a Programului acestea nu mai apar. Fiind o temă 
de interes și actualitate, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  
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1. De ce au fost excluse investițiile în irigații din forma finală a PNRR?  
2. Au existat comunicări cu Comisia Europeană pe acest subiect, punctual? Dacă da, care este sinteza acestor 

comunicări? Vă rog să o prezentați public. 
3. Ce alte țări din UE au prevăzut investiții în sisteme de irigații prin PNRR și care sunt sumele alocale? 

Vă mulțumesc! Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului  Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor 
 

Îmbunătățirea SUMAL 
Stimate domnule ministru, 
Activistul de mediu Tiberiu Boşutar a declarat recent, după discuţiile purtate, la Palatul Victoria, cu premierul Florin 

Cîţu, că acesta a promis sprijin pentru crearea unui grup de lucru pentru dezvoltarea Sistemului de Urmărire a Materialului 
Lemnos - SUMAL. Acesta a menționat că „Aplicaţia SUMAL este foarte bună, nu e completă şi nu produce efectele aşteptate 
tocmai pentru că unii nu vor să o folosească, alţii nu se pricep, mai lipsesc câteva dezvoltări şi vrem să venim în ajutorul 
instituţiilor”. Astfel, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  

1. Stoparea tăierilor ilegale de păduri este unul dintre obiectivele asumate în programul de guvernare. Care sunt 
rezultatele pentru acest obiectiv, până la acest moment? 

2. După primele luni de utilizare a SUMAL, care sunt principalele lipsuri și vulnerabilități ale aplicației?  
3. Când estimați că vor fi remediate aceste probleme? 
4. Cum veți rezolva problema instruirii celor care nu se pricep să o folosească?  
5. A fost creat grupul de lucru anunțat de premier? Care au fost principalele acțiuni și concluzii ale discuțiilor purtate 

până în prezent? 
Vă mulțumesc!  
Solicit răspuns scris, în termenul legal.      Deputat 
Cu aleasă prețuire,     Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tánczos, ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 
 

Stadiul implementării OUG 92/2021 
Stimate domnule ministru, 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 transpune în legislația națională prevederile directivelor și deciziilor 

europene în domeniu, în vederea asigurării tranziției către o economie circulară, completând cadrul general care vizează 
deșeurile și abrogă Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.  

În contextul noilor obiective majorate de reciclare a deşeurilor municipale și al regulilor privind calcularea obiectivelor 
în materie de reciclare, Ordonanța include obligații clare ale autorităților locale de adoptare a unor măsuri urgente pentru 
aplicarea actului normativ. Astfel, vă transmit o serie de întrebări în calitate de deputat ales în Circumscripția 42, Municipiul 
București: 

1. Care este stadiul implementării acestui act normativ, pe fiecare UAT în parte, inclusiv sectoarele Municipiului 
București? 

2. Care sunt UAT-urile care au adoptat măsuri cu celeritate în acest sens, inclusiv sectoarele Municipiului București? 
3. Care sunt UAT-urile restante, inclusiv sectoarele Municipiului București? 
4. Câte controale ați derulat pe acest subiect? Ce măsuri ați dispus?  

Vă mulțumesc!  
Solicit răspuns scris, în termenul legal.     Deputat 
Cu aleasă prețuire,    Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
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Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 2147A  
privind necesitatea marcărilor corespunzătoare a lucrărilor de excavare 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul de primire a răspunsului la întrebarea mea înregistrată sub nr. 2147A, din data de 

19.08.2021, prin care solicitam clarificări privind necesitatea marcărilor corespunzătoare a lucrărilor de excavare, nu a fost 
respectat, așa cum prevede Art. 195, alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, termenul legal expirând în data de 
09.09.2021, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit răspuns în scris în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc. 

Cu aleasă prețuire,    Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
 
Adresată domnului Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului  

 

Sală Polivalentă în București 
Stimate domnule ministru, 
Unul dintre obiectivele asumate de ministerul Tineretului și Sportului în programul de guvernare vizează construcția de 

Săli Polivante. În contextul în care singura Sală Polivalentă din București este subdimensionată, nemodernizată și departe de 
standardele actuale, este evidentă nevoia unui astfel de proiect pentru capitală. Astfel, vă adresez o serie de întrebări în calitate 
de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București.  

1. Este în plan construcția unei Săli Polivalente noi în București?  
2. Ați purtat discuții cu Primarul Capitalei sau cu primarii de sectoare? Vă rog să detaliați concluziile discuțiilor. 
3. Ați identificat un posibil teren pretabil la o astfel de investiție? Unde este localizat? 
4. Care este bugetul pentru un astfel de proiect? 
5. Care sunt posibilele surse de finanțare? 
6. Cum arată un calendar realist pentru implementare?  
Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Întârzierea unor servicii consulare 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre problemele semnalate de românii din diaspora cu care sunt în contact este legată de întârzierea unor servicii 

consulare. Astfel, durata medie pentru eliberarea unui certificat de stare civilă, necesar pentru căsătorie sau declararea unui 
minor, este de trei luni. Motivele invocate de personalul consulatelor sunt legate de livrarea cu mare întârziere a poștei 
consulare. Astfel, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales in circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Care sunt soluțiile pentru ca eliberarea acestor acte importante să dureze mai puțin, în condițiile în care pe teritoriul 
României, la birourile de stare civilă, durează 48-72 de ore? 

2. Care sunt motivele pentru care serviciile de poștă consulară au timpi foarte mari de livrare? 
3. Luați în calcul introducerea de servicii de livrare alternativă, contra-cost, pentru cei interesați (prin servicii de curierat 

private sau Poșta Română)? 
Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministru interimar al Sănătății 
 

Testarea în masă 
Stimate domnule ministru, 
Valul 4 al pandemiei de Covid-19 și răspândirea comunitară a noii tulpini arată, în mod clar, nevoia unei abordări noi 

față de valurile anterioare. Statele care reușesc să țină sub control pandemia au două direcții principale: vaccinare și testare. 
Tot mai multe studii de specialitate atrag atenția asupra faptului că persoanele vaccinate prezintă riscuri de răspândire a 
coronavirusului, putând fi contaminate, dar asimptomatice. Astfel, pentru a clarifica mai multe probleme ridicate de cetățeni, 
vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Care este strategia ministerului privind testarea în masă? 
2. De ce nu cumpără statul român teste rapide, pe care să le distribuie apoi la nivelul țării? 
3. Care este costul unui test rapid, dacă ar fi cumpărate stocuri de sute de mii/milioane, pentru întreaga țară? 
4. În țări precum Marea Britanie, unde procentul vaccinaților este mult mai mare decât în România, sunt testați gratuit, 

săptămânal, chiar și cetățenii vaccinați. Tinde România spre un astfel de model?  
5. A trecut mai bine de un an și jumătate de la începutul pandemiei, timp în care nu am abordat niciodată testarea în 

masă. Care sunt obstacolele? 
Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministru interimar al Sănătății 
 

Vânzarea de vaccinuri către alte state 
Stimate domnule ministru, 
Guvernul României a aprobat, în 16 iunie 2021, Ordonanța de Urgență nr. 49 privind reglementarea unor măsuri pentru 

valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății. În contextul 
discuțiilor aprinse din spațiul public privind cele 120 de milioane de vaccinuri și după o serie de nelămuriri semnalate de 
cetățenii cu care interacționez, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul 
București: 

1. Câte doze de vaccin au fost vândute de statul român, după aprobarea acestei OUG?  
2. Cum sunt împărțite pe tipul de vaccin și companiile producătoare? 
3. Care este prețul de vânzare pentru fiecare tranzacție în parte? 
4. Care sunt statele care au cumpărat vaccin de la România? 
5. De ce aleg alte state să cumpere de la noi, și nu direct de la Comisia Europeană? 
6. Câte doze estimați că vor mai fi vândute până la finalul anului? 
7. De ce a cumpărat România 120 de milioane de doze de vaccin, de minim zece ori mai multe decât populația eligibilă 

pentru a fi vaccinată contra COVID-19? 
8. Câte dintre acestea au fost aruncate? Câte au fost donate? 
9. Câte doze avem pe stoc, în acest vaccin? 

Solicit răspuns scris în termenul legal.     Deputat 
Sebastian-Ioan Burduja 

*** 
Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministru interimar al Sănătății 
 

Donarea de organe 
Stimate domnule ministru, 
Vă adresez următoarele întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Câți donatori de organe au fost înregistrați în România în 2021? 
2. Câți donatori de organe au fost înregistrați în România în 2020 și 2019? 
3. Câți dintre aceștia provin din accidente rutiere (la nivel de 2021, 2020 și 2019)? 
4. Care este procedura prin care victima unui accident rutier poate dona organe?  
5. Cât de complicat este acest proces, din punct de vedere legal? 
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6. Considerați oportun un proiect de lege prin care adulții să poată opta, la obținerea permisului, pentru donarea 
organelor, în caz de accident (pe model SUA)? Vă rog să argumentați. 

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,         Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului  Horațiu Gorun, secretar general al Guvernului  
    domnului Cristian Stănică, Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

 

Românii din diaspora 
 
Stimate domnule secretar general al Guvernului, 
Stimate domnule președinte, 
Problema migrației este una extrem de gravă, efectele fiind complexe atât în sfera socială, cât și în cea economică. În 

perspectiva unui amplu pachet de legi pentru susținerea repatrierii românilor din diaspora, vă transmit următoarele întrebări, în 
calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Care sunt estimările CNSP privind numărul de români care vor emigra până la finalul anului? Dar în 2022, 2023 și 
2024? În orizontul de timp 2030?  

2. Care sunt tendințele privind repatrierea românilor plecați, în anii următori? 
3. Care ar putea fi impactul economic al repatrierii unui număr de 100.000 de români, în medie, anual? 
4. Ce strategii privind încurajarea repatrierii pot fi luate în considerare, din perspectiva datelor disponibile? 

Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministru interimar al Sănătății 
 

Decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate  
de către angajatori potrivit OUG nr. 158/2005 

Stimate domnule ministru, 
Una din problemele des semnalate de mediul de afaceri și amplificată de pandemia SARS-CoV2, o reprezintă situația 

întârzierii rambursării de către angajatori a sumelor plătite pentru concediile medicale ale angajaţilor, potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

Numărul de zile de concediu medical solicitate la decontare anul trecut a urcat la numărul record de 41.636 milioane, iar 
cel al certificatelor pentru concedii medicale, la 7.503 milioane. Epidemia cu SARS-CoV-2 a avut o contribuție de 6,6% în 
totalul certificatelor de concediu medical, total ce a urcat la 7.503 milioane. 

Suma concediilor Covid-19 plătite de angajatori și facturate pentru decontarea la CNAS a fost de 268.717 milioane de 
lei, pe întregul an 2020, pentru un număr de 498.208 de certificate de concediu medical, conform datelor oferite de CNAS. 

Suma pe concediile Covid-19 reprezintă doar 7,46% din valoarea tuturor concediilor medicale pe care statul le-a plătit 
anul trecut angajatorilor și doar 4,04% din ceea ce statul ar fi trebuit să deconteze pentru a ajunge la zi cu aceste obligații față 
de companii. 

Prin urmare, în calitate de deputat ales în circumscriptia 19, Județul Giurgiu, vă adresez următoarele întrebări, la care 
vă solicit să răspundeți în scris: 

1. Care este soluția necesară a fi luată pentru a evita întârzierea decontării sumelor privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate de către angajatori potrivit OUG nr. 158/2005? 

2. Care sunt datele raportate, grupate pe ani cu soldul obligaţiilor de plată până în acest moment? 
Vă mulțumesc! 
Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,        Maria Gabriela Horga 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

 

Stadiul actual al modificărilor întreprinse în vederea relansării M3  -“Granturi pentru investiții ” 
 

Stimate domnule ministru, 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului gestionează schema de ajutor de stat instituită prin OUG 

130/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. 

Întreprinderile mici și mijlocii, reglementate prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, s-au confruntat pe perioada declarării stării de 
urgență cu probleme fapt ce a condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național. 

Măsurile de sprijin pentru reluarea activităților economice la nivel național influențează în mod direct capacitatea 
operațională a IMM-urilor de a relua activitățile pe o piață de consum și producție grav afectată de epidemia de COVID-19, iar 
prin neluarea acestor măsuri de sprijin IMM-urile se pot confrunta cu grave dificultăți în desfășurarea activităților curente și de 
investiții, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar și asupra creșterii ratei șomajului în România. 

Una dintre măsuri este Măsura 3 -“Granturi pentru investiții”, absolut necesară în actualul context pentru asigurarea 
dezvoltării și investițiilor mediului de afaceri românesc. Nepreluarea acestei măsuri într-o forma modificată și clarificată  
conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene 
alocate României, precum și irosirea de fonduri pentru pregătirea proiectelor de către IMM-urile care au depus proiecte în 
cadrul primului apel anulat. 

Având în vedere prevederile Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice 
generate de pandemia COVID-19, permiteți-mi să vă adresez următoarele întrebări: 

1.  Când va avea loc relansarea Măsurii 3? În caz afirmativ, de unde vor proveni sursele de finanțare? 
2.  Care este stadiul actual al modificărilor întreprinse până în acest moment în scopul de a relansa Măsura 3“Granturi 

pentru investiții ”? 
Vă mulțumesc! 
Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat  
Cu deosebită considerație,        Maria Gabriela Horga 

*** 
 

Adresată  domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 
Situația plăților restante pentru Măsura 1 - “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”  

și Măsura 2 – “Granturi pentru capital de lucru” 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului gestionează schema de ajutor de stat instituită prin OUG 

130/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. 

Susținerea forței de muncă activă a României, fie prin granturi pentru capital de lucru, fie prin microgranturi acordate 
din fonduri externe nerambursabile, reprezintă o prioritate a Programului de guvernare.  

Încurajarea spiritului antreprenorial, sprijinirea înființării de noi întreprinderi și crearea unui cadru favorabil pentru 
activarea inițiativei private sunt elemente cheie pentru realizarea unei creșteri economice durabile și crearea de noi locuri de 
muncă.  

Buna funcționare a acestui program și plățile acordate la timp în cadrul Măsurilor 1 și 2 sunt esențiale pentru mediul de 
afaceri confruntat cu o criza economică fără precedent, provocată de pandemia COVID-19. 

Având în vedere faptul că aceste măsuri au fost lansate din luna iulie 2020, conform OUG 130/2020 și încă se mai 
înregistrează întârzieri la plata acestora, permiteți-mi să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care este motivul pentru care sunt întârziate plățile pentru Măsura 1, respectiv Măsura 2, potrivit OUG 130/2020? 
2. Care este durata medie a acestor întârzieri la plata față de momentul solicitării lor și față de momentul aprobării 

contractelor? 
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3. Când preconizați finalizarea plăților pentru acești beneficiari? 
Vă mulțumesc! 
Solicit formularea răspunsului în scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,        Maria Gabriela Horga 

*** 
 
Adresată domnului Sorin-Mihai              Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Neacordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele  
școlare internaționale conform Legii nr. 235/2010 

 
Stimate domnule ministru, 
În perioada 6-10 septembrie 2021 s-a desfăşurat (virtual) în Cipru a 38-a Olimpiadă Balcanică de Matematică (BMO 

2021). Olimpiada a fost organizată de Societatea de Științe Matematice din România cu sprijinul Facultății de Matematică și 
Informatică a Universității din București.  

În clasamentul pe țări, România a ocupat locul 1 cu 191 de puncte. În urma acestui concurs, delegația României a 
câștigat 4 medalii de aur și 2 medalii de bronz. 

Conform art. 1 și art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit 
olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, aprobate prin OMEN nr. 4507/2018, cu 
modificările și completările ulterioare: „Bursele de merit olimpic internațional sunt atribuite elevilor care la olimpiadele 
școlare internaționale se situează pe unul din primele patru locuri, echivalent cu obținerea medaliei de aur sau a premiului I, a 
medaliei de argint sau a premiului al II-lea, a medaliei de bronz sau a premiului al III-lea și, respectiv, a mențiunii (..) Bursele 
de merit olimpic internațional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării 
performanței școlare prevăzute la art. 1.” 

Astfel, Olimpiada Balcanică de Matematică (BMO 2021) s-a desfășurat în format online în anul 2021, respectând 
condițiile sanitare, iar elevii care au obținut premii internaționale, nu primesc bursele prevăzute de lege pentru premiile 
internaționale. 

Prin urmare, în calitate de deputat ales în circumscriptia 19, Județul Giurgiu, vă adresez următoarele întrebări, la care 
vă solicit să răspundeți în scris: 

1. Elevii câștigători premiați la Olimpiadă Balcanică de Matematică (BMO 2021) beneficiază de bursă de merit olimpic 
internațional conform art. 2 din Legea nr. 235/2010? În caz contrar, care este justificația faptului pentru care elevii nu primesc 
bursele prevăzute de lege pentru premiile internaționale? 

2. Care sunt demersurile necesare a fi luate în vederea acordării burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați 
la olimpiadele școlare internaționale? 

3. Care este motivul pentru care inspectoratele școlare și Ministerul Educației au hotărât că nu recunosc concursurile 
organizate pentru formarea loturilor de către diferitele societăți științifice? 

Vă mulțumesc! 
Solicit formularea răspunsului în scris.     Deputat 
Cu deosebită considerație,      Maria Gabriela Horga  

*** 
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 Interpelare 
 

 
Adresată: domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 

     domnului Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară 
De către: Sebastian-Ioan Burduja, Deputat PNL – Circumscripția 42 – București 
Obiectul interpelării: Situația City Insurance 

 
Stimate domnule ministru,  
Stimate domnule președinte,  
Vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București, în legătură cu 

situația City Insurance, care prezintă mari riscuri pentru stabilitatea întregii piețe de asigurări din România și, implicit, pentru 
protecția tuturor românilor care au încheiate polițe de asigurare tip RCA.  

Conform informațiilor disponibile public, în cazul City Insurance există o serie de suspiciuni de fraudă, pe lângă 
problemele legate de îndeplinirea cerințele de capital minim şi de solvabilitate, neconstituirea corectă a rezervelor tehnice, care 
sunt cunoscute de 4-5 ani. Alte informații se referă la faptul că unul dintre cele două credite subordonate ale companiei, 
contractate doar pentru a bifa anumite cerințe ale ASF, ar fi fictiv. De altfel, compania nu ar fi accesat fonduri din aceste linii 
de credit, ceea ce ar fi trebuit să declanșeze la nivelul supraveghetorului anumite semnale de alarmă, din timp.  

Astfel, pentru că această situație va avea efecte dezastruoase asupra întregii piețe de asigurări și asupra cetățenilor, vă 
interpelez să răspundeți public, cu celeritate, la următoarele întrebări:  

1. Câte controale a derulat Autoritatea de Supraveghere Financiară la această companie, în ultimii 5 ani?  
2. Care sunt concluziile / rapoartele rezultate în urma controalelor? Vă rog să le faceți publice de urgență, în măsura în 

care nu sunt deja. 
3. Care au fost concluziile auditului obligatoriu desfășurat la aceste companii? Cine au fost auditorii și de ce nu au sesizat 

din timp neregulile constatate recent?  
4. Care au fost reacțiile imediate la informațiile apărute în spațiul public despre prețurile de dumping, suspiciunile de 

fraudă sau de nerespectare a cerințelor ASF? La cât estimați prejudiciul rezultat ca urmare a activității companiei City 
Insurance? 

5. Consiliul ASF a prevăzut o serie de măsuri în trecut, inclusiv limitarea ponderii polițelor RCA la 75%, dar aceasta nu a 
fost niciodată respectată de companie. Ce sancțiuni ați dispus? 

6. Ce pondere a polițelor City Insurance erau reasigurate și care este media pieței? Dacă se confirmă că City Insurance 
apela la reasiguratori într-o proporție mult mai mare decât alte companii din piață, ce măsuri au fost dispuse? Au fost verificate 
companiile de reasigurare cu care colabora City Insurance? Dacă da, când au fost derulate aceste verificări?  

7. Ce măsuri propuneți pe termen scurt pentru gestionarea acestei situații de criză? 
8. Ce măsuri legislative (și nu numai) sunt necesare pentru evitarea acestor situații pe viitor? 

Vă mulțumesc,  
Cu aleasă prețuire,  

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 

 
 Declarații 

 
Declarație politică din 21 septembrie a.c. 

Împreună pentru familie! 
Domnule președinte / Stimați colegi, 
În anul 2019, Organizația de femei a UDMR a nominalizat ca obiectiv principal în  activitatea organizației 

conștientizarea, recunoașterea și accentuarea importanței rolului acordat familiei în societate, drept cea mai mică dar cea mai 
puternică entitate,  care are menirea de a întări comunitatea.  

Astfel, UDMR-uniune care s-a înființat în urmă cu 31 de ani, și care, în momentul inițial, menționa ca prioritate 
elaborarea de politici sociale cu rolul de a întări, de a sprijini familia - a acționat consecvent și ferm prin programul Uniunii, 
prin mijloace parlamentare, prin instrumente și măsuri la nivel județean și local, de a crea condiții cât mai bune în sprijinul 
tinerilor pentru a întemeia o familie și de a avea copii. 

Astăzi, când procesul demografic - atât în Uniunea Europeană cât și în România - arată tendințe foarte îngrijorătoare, 
obiectivul a căpătat o importanță majoră.  Populația rezidentă a României a fost, la 1 ianuarie 2021, de 18.186.000 de 
persoane, în scădere cu 142 600 persoane față de 1 ianuarie 2020, cauza principală fiind sporul natural negativ. Astfel, 
România a avut a doua, cea mai mare scădere a populației în UE, în acest ultim an. Fenomenul de îmbătrânire demografică 
continuă să se accentueze, ridicându-se la 123,9 persoane vârstnice raportat la 100 de tineri sub 15 ani. Totodată, România a 
înregistrat în prima jumătate a anului 2021, cel mai mic număr de nou născuți din ultimii 7 ani.  

Având în vedere și procesul migrațional, nu este de mirare, însă ne sperie enorm prognoza INS, potrivit căreia, populația 
rezidentă a României se va reduce până în 2070 cu valori cuprinse între 4,1 milioane de persoane și 8, 6 milioane de  persoane.   

Această situație a impus faptul că este nevoie de mai multă preocupare și de o atenție sporită la tot ceea ce înseamnă 
politici familiale şi sociale, pentru a identifica  posibile căi de urmat- fie prin declarații și rezoluții adoptate la congrese, fie 
prin modificări legislative ulterioare- în vederea îmbunătăţirii legislaţiei din România în acest domeniu şi pentru a 
întreprinde  demersuri pentru ca tinerii să îşi întemeieze o familie şi să îşi asume creşterea unui copil, în condiții optime.  

Cel de-al XV-lea Congres al UDMR care a avut loc la finalul săptămânii trecute, s-a desfășurat sub sloganul „Împreună 
pentru familie!”, care este, în acelaşi timp, şi dezideratul nostru, deoarece comunitatea este formată din familii și nu există o 
comunitate puternică fără o familie unită, prin legături strânse. 

Congresul a adoptat „Programul UDMR pentru sprijinirea familiilor” din România.  
În marja Congresului, intervenția mea s-a concentrat pe necesitatea înțelegerii nevoilor acute pentru o politică familială 

coerentă aplicată pe termen mediu și lung, cu obiective clare, care pot fi realizate prin măsuri și planuri de acțiune care să 
faciliteze redescoperirea frumuseții și importanței familiei, a creșterii copiilor, a familiei cu mai multe generații, a familiei cu 
mai mulți copii. 

Poetul William Ross Wallace în poezia lui, publicată în 1865, a spus: “Mâna care alină leagănul, conduce întreaga 
lume”. 

Să fim conștienți de darul de a avea copii, de importanța majoră a creșterii acestora în familie, de valoarea inestimabilă a 
educației din familie și, ca atare, să elaborăm politicile necesare de sprijin pentru tinerii căsătoriți, pentru părinți și bunici.  

La Congresul al XV-lea al UDMR au fost prezentate principiile planului de acțiune ale Uniunii pentru perioada 2021-
2024, plan destinat unei schimbări profunde în acest domeniu.  

Am dorința și speranța de a se elabora și introduce în programul de guvernare al României măsurile necesare pentru 
modificarea trendului în pozitiv a proceselor  demografie.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Biro Rozalia-Ibolya 

*** 
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Declarație politică 28 septembrie a.c. 
Împreună pentru familie! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Având în vedere faptul că procesele demografice ale României și ale Europei arată un declin, o îmbatranire a populatiei, 

datele statistice arată că populația rezidentă a României a fost la 1.01.2021 de 19.186.000 de persoane în scădere, cu 142.600 
persoane față de 1.01.2020, cauza principală fiind sporul natural negativ. Totodată, România a înregistrat, în 2020, cel mai 
mare procent de scădere a populației în UE. Fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accelereze, ridicându-se, în 
2021, la  123, 9 persoane vârstnice în raport cu 100 de tineri sub 15 ani, față de 120, 8, în 2020. Raportul de dependență 
demografică a crescut de la 53 la 53,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte.  

În România trebuie să conștientizăm cu toții faptul că este nevoie să ne îndreptăm o atenție sporită asupra tinerilor, 
pentru a le oferi condiții favorabile în vederea întemeierii unei familii și asumarea creșterii copiilor.  

Totodată, o atenție deosebită trebuie îndreptată asupra persoanelor de vârsta a treia.  
Stimați colegi,  
Apropiindu-ne de 1 octombrie, dată la care este marcată Ziua Internațioanală a persoanelor vârstince, declarația mea 

politică de astăzi se concentrează asupra problemelor cu care se confruntă concetățenii noștri cu părul argintiu/grizonat.  
Încă din momentul înființării UDMR- la 25 decembrie 1989- una dintre prioritățile anunțate și asumate de reprezentantii 

Uniunii a fost asigurarea unui trai demn, a siguranței de fiecare zi pentru pensionari, pentru bunicii nostri. Trebuie să 
recunoaștem și să apreciem mult mai mult valoarea lor inestimabilă, atât din punct de vedere a experienței profesionale 
acumulate în zeci de ani de muncă, cât și din punct de vedere al omului care a clădit zeci de prietenii, a întreținut o familie, a 
ajutat oridecâteori a fost nevoie, și a răspuns ,,prezent” la provocările societății. Obișnuința noastră, a societății contemporane, 
de a-i lăsa la marginea vieții active pe vârstnicii noștrii, din momentul pensionarii, iar aceștia primesc doar câteva gânduri de 
mulțumire sau nici măcar acest gest simplu, pentru tot ce au făcut este o risipă incredibilă și  inacceptabilă a valorii umane.  

Astfel, sarcina care ne revine nouă, formațiunilor politice, administrației centrale dar,  în egală măsură, administratiilor 
locale este aceea de a opri  această risipă și de a o transforma în parteneriat. Prin dezvoltarea comunităților prietenoase cu 
persoanele vârstnice, prin măsuri guvernamentale pentru sprijin material, prin politici comunitare și sociale adecvate avem 
posibilatea de a le asigura un loc demn în viața activă a societății românești și, astfel, și oportunitatea ca, după pensionare, să 
își găsească locul potrivit în comunitățile noastre. La Congresul al XV-lea al UDMR- unde ne-am asumat din nou faptul că 
familia este în centrul atenției noastre, aceasta fiind cea mai importantă instituție din care se formează comunitățile -  am 
enunțat că vom acorda o atenție sporită familiilor formate din mai multe generații. Un mediu educațional unde nu numai 
părinții dar și bunicii pot contribui la educația copiilor, poate da o complexitate și o valoare mult mai mare celor ”7 ani de 
acasă”.  

Totodată, un nepot care vede și învață crescând că trebuie să acorde atenție și sprijin bunicilor, va urma acest model în 
viața lui de adult. Încă din 2004, perioadă în care dețineam funcția de viceprimar al municipiului Oradea, am inițiat înființarea 
de centre multifuncționale administrate de direcția socială a Primariei de atunci, unde pensionarii puteau zilnic să folosescă 
infrastructura necesară pentru desfășurarea de activități specifice cluburilor de pensionari, având, astfel, posibilitatea de a fi 
activi în comunitățile lor. Din 2018, Organizația de femei a UDMR facilitează organizarea de evenimente, acțiuni în toate cele 
23 de județe unde avem filiale, pentru a dezvolta comunități prietenoase pentru persoanele vârstnice. În anul 2018 am 
organizat 25 de evenimente cu participarea a 2800 de persoane vârstnice. În anul 2019 au fost 64 de evenimente, cu 
participarea a 6540 de persoane varstnice. În anul 2020,din cauza pandemiei, am organizat acțiunea ”Ne auzim”, un dialog 
telefonic cu persoanele în vârstă, în 20 de județe, 141 de localități, cu participarea a 460 de voluntari, care au ținut zilnic 
contactul telefonic cu peste 2500 de persoane vârstnice. Trebuie să ajungem în acel punct în care ”comorile societății” să fie în 
centrul atenției noastre, în siguranță și în bunăstare, să poată trăi cu demnitate viața de pensionar. Nu peste un an au nevoie de 
sprijinul nostrum, ci astăzi, cât de repede se poate. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Biro Rozalia-Ibolya 

*** 
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 Întrebare 
  

 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Modul în care Casa Națională de Pensii Publice pune în plată drepturile cuvenite beneficiarilor  

Decretului-lege nr. 118/1990, rep., stabilite prin decizii emise potrivit legii 
 

Două cazuri de disfuncții grave de funcționare la nivelul Casei Județene de Pensii Covasna mi-au fost aduse la 
cunoștință în cadrul audiențelor de la biroul meu parlamentar. 

Ambele au ca obiect plata drepturilor prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990, act normativ modificat și completat prin 
Legea nr. 232/2020. Ambele cereri au fost depuse la AJPIS Covasna, deciziile de admitere cu data de 28 ianuarie 2021 
(Decizia nr. 3134/28.01.2021, respectiv Decizia 2995/28.01.2021) au fost transmise beneficiarilor și, potrivit prevederilor 
legale casei teritoriale de pensii. 

În luna august am sesizat Casei Județene de Pensii Covasna întârzierea punerii în plată a uneia dintre aceste decizii, 
prima care mi-a fost adusă la cunoștință, subliniind faptul că deși au trecut mai bine de 6 luni, beneficiarul nu a primit nici 
răspuns și nici sumele cuvenite. În 4 zile CJP Covasna mi-a comunicat decizia de stabilire a drepturilor (în cazul Deciziei nr. 
3134/28.01.2021). Am sesizat în data de 30 august 2021 CJP Covasna în legătură cu cea de-a doua plângere, cu speranța că va 
fi soluționată.  

Aveți cunoștință de întârzierile (în spețele arătate mai sus 6, respectiv 7 luni) cu care casele teritoriale de pensii întârzie 
aplicarea deciziilor emise ca urmare a cererilor înregistrate la AJPIS și analizate de comisia mixtă formată din reprezentanți ai 
AJPIS și ai CJP?  

Care sunt motivele pentru care beneficiarilor drepturilor prevăzute de lege nu le sunt transmise drepturile decât cu mare 
întârziere și, eventual, după intervenții suplimentare? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Miklós Zoltán 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații politice 
 
 

Mesaj pentru USR-PLUS:  Nu vă vindeți sufletul Diavolului pe doi galbeni  
și susțineți, până la capăt, moțiunea de cenzură! 

 

Prin această declarație politică, vreau să le transmit un mesaj ferm colegilor parlamentari de la USR-PLUS, cosemnatari 
ai moțiunii de cenzură inițiată de AUR împotriva Guvernului Cîțu. 

Din declarațiile publice pe care le-ați făcut în ultimele zile, am observat că v-ați rătăcit pe drumul moțiunii de cenzură. 
Scrisoarea pierdută a lui Caragiale pare să se fi transformat, la USR-PLUS, în Moțiunea pierdută. Pare că sunteți dispuși să 
renunțați la acest demers democratic, atât de necesar pentru România, și că doriți să rămâneți la guvernare cu orice preț, chiar 
și cu prețul pierderii susținerii membrilor și simpatizanților partidului dumneavoastră. 

Doamnelor și Domnilor parlamentari USR-PLUS, 
Românilor nu le plac politicienii duplicitari și mincinoși, care își urmăresc doar interesele proprii. 
Românii așteaptă de la noi, cei care luptăm pentru ei, loialitate, seriozitate și consecvență. 
Nu vă vindeți sufletul Diavolului pe doi galbeni!  
Nu vă transformați în Iuda politicii românești prin trădarea poporului român! 
Fiți bărbați, spune o vorbă din popor - fără nicio conotație de gen, și asumați-vă deciziile luate, nu vă suciți după cum 

bate vântul! 
Fiți oameni de cuvânt și susțineți, până la capăt, moțiunea de cenzură pe care ați semnat-o! 
Faceți ce facem noi, luptați pentru români! 
Așa să ne ajute Dumnezeu!        Deputat 

Adrian-George Axinia 
*** 

 

Cronica unui faliment anunțat 
 

După Bancorex, Banca Internațională a Religiilor și FNI, aproape 3 milioane de români au fost păcăliți încă o dată! 
Iar dacă acum 21 de ani ni se spunea să dormim liniștiți, că statul ne garantează, prin CEC, investițiile, astăzi, după 

falimentul companiei City Insurance, celor 3 milioane de români care aveau contracte de asigurare și care, acum, au rămas 
suspendați în voia decidenților politici, li se explică, un pic mai doct, că ”așa e în capitalism, firmele mai dau și faliment”. 

Iar să dai vina pe români că și-au cumpărat asigurări ieftine, în condițiile în care nivelul de trai e unul minim, aproape de 
nivelul subzistenței, denotă o ipocrizie fără mărgini! 

Nu, domnilor guvernanți, nu capitalismul și nici românii nu sunt vinovați pentru un faliment cusut cu ață albă! 
 Vinovate sunt instituțiile plătite din bani publici, care ar fi trebuit să aibă grijă ca acest lucru să nu se întâmple!  
Prejudiciile ar trebui achitate din salariile celor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, locul unde sunt angajați 

tot felul de sinecuriști, de pile și amante cu salarii ce pornesc de la 10.000 euro pe lună și ajung la 15.000! 
Iată de ce spun că singurii vinovați sunt cei din conducerea ASF: 
În primul rând, ani de zile, au existat mii de sesizări la adresa calității serviciilor pe care compania de asigurări le oferea, 

ceea ce a situat-o pe primul loc în topul clienților nemulțumiți!  
Ce au făcut cei de la ASF?  
Ați ghicit: fix, nimic! Dar, și-au încasat salariile, adoptând, transpartinic, politica struțului! 
 Ce puteau să facă? Păi, iată, spre exemplu, să suspende licența asiguratorului! Și, astfel, nu am mai fi ajuns, astăzi, aici! 
În al doilea rând, încă din anul 2017, asiguratorul a prezentat o serie de extrase de cont care au ridicat suspiciuni. 
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Oricărui om cu mintea întreagă din lumea asta, chiar și fără studii de specialitate, i s-ar fi părut ciudată prezentarea unei 
garanții asupra unui orfelinat din Grecia, care valora peste 300 milioane de euro! Serios, acum, ce orfelinat din lumea asta 
valorează atâția bani?! 

Ce a făcut cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în fața acestei evidente minciuni? La fel, absolut nimic, doar 
au așteptat, relaxați, salariile și și-au planificat concediile plictisindu-se la serviciu... 

Și, în încheiere, stimați colegi, mă întreb și eu, alături de cei 3 milioane de români păcăliți: unde au dispărut banii plătiți 
de oamenii care au cumpărat polițe RCA?!  

Cineva ar trebui să vină cu un răspuns – conducerea ASF, guvernatorul băncii naționale, prim-ministrul României! 
Altfel, vom ajunge, iarăși, să plătim cu toții o nouă taxă de solidaritate cu hoții, precum în cazul Bancorex, doar pentru 

”că așa e în capitalism”! 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

 

Școala românească în dificultate 
 

Doamnelor și domnilor deputați, dragi români, 
La 23 septembrie am marcat Ziua internațională a limbajului semnelor.  
Limbajul mimico-gestual românesc, cunoscut și ca limbajul semnelor, reprezintă o varietate specifică a limbii române 

care utilizează semne naturale combinate cu gestică, mimică, ținută a corpului etc. și este luat sub protecția statului.  
Acest limbaj face parte din ceea ce este numit convențional, potrivit clasificărilor internaționale, ”familia franceză a 

limbajului semnelor”. Aceeași ”familie a limbajului sunetelor” cuprinde utilizatori ai limbajului mimico-gestual din Austria, 
Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Mexic, Muntenegru, Slovenia, Spania, Quebec etc.  

Alte ”familii ale limbajului semnelor” mimico-gestuale sunt cele arabă, britanică, daneză, germană, japoneză, 
suedeză.Totodată, sisteme izolate de limbaje ale semenelor mimico-gestuale sunt cele american, armean, ceh (utilizat în Cehia 
și Ungaria), chinez, indo-pakistanez, slovac, sud-african și cel vietnamez. 

Potrivit unor date neoficiale, furnzate de Asociația Surzilor din Republica Moldova, în spațiul pruto-nistrean există peste 
4300 de persoane surde și hipoacuzice (cca 1500 în municipiul Chișinău), dintre care circa 800 de copii. 

Persoanele surde și hipoacuzice din Republica Moldova utilizează un alt limbaj mimico-gestual, încadrat, potrivit 
clasificărilor internaționale, în ”familia rusă a limbajului semnelor”, care cuprinde și utilizatori din Bielorusia, Federația 
Rusă și Ucraina.  

În această situație, observăm că românii surzi și hipoacuzici, precum și românii fără handicap de auz care cunosc 
limbajul mimico-gestual (în special membri ai familiilor naturale ale surzilor și hipoacuzicilor) din cele două state românești 
utilizează limbaje mimico-gestuale din familii diferite: franceză și rusă. Acest fapt constituie un impediement serios în 
calea cooperării și strângerii relațiilor dintre românii surzi și hipoacuzici din Basarabia (și Ucraina) cu cei din România și 
viceversa. 

Orice limbaj mimico-gestual se învață de obicei în copilărie, în cadrul familiei naturale sau în cadrul instituțiilor 
speciale de învățământ. 

În Republica Moldova existau două gimnazii (în municipiul Cahul și în satul Hârbovăț, raionul Călărași), un liceu (în 
municipiul Chișinău), amenințat cu lichidarea, și o Școală de Meserii pentru Surzi și Hipoacuzici (în municipiul Chișinău). De 
asemenea, în municipiul Chișinău funcționează Parohia Ortodoxă Română ”Biserica Inimii Tăcute” sub oblăduirea Mitropoliei 
Basarabiei (Patriarhia Română). Din câte cunoaștem, la gimanziul pentru surzi și hipoacuzici din municipiul Cahul și în cadrul 
Parohiei Ortodoxe Române ”Biserica Inimii Tăcute” s-au făcut anumite încercări de introducere a comunicării mimico-
gestuale în baza sistemului utilizat în România. Aceste încercări reprezintă inițiative individuale și nu se înscriu într-o abordare 
metodică a autorităților de la Chișinău care au lăsat situația în voia soartei, într-un trend de inerție de după perioada ocupației 
sovietice. 

Considerăm că unificarea limbajului mimico-gestual utilizat de românii din Republica Moldova cu cel din România ar 
trebui să constituie una dintre prioritățile autorităților de la București și ale societății românești.   

În acest sens, facem apel către Ministerul Educației să acorde :  
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1) burse identitare elevilor și studenților surzi sau hipoacuzici din Republica Moldova în instituții speciale de învățământ 
școlar, liceal, profesional și de orice alt tip, grad sau nivel în care sunt instruiți elevii și studenții surzi și hipoacuzici din 
România.  

2) burse studenților din Republica Moldova pentru formarea în România în profesile de Interpret în limbaj mimico-
gestual și Interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate. 

3) indemnizații speciale pentru personalul didactic, special sau auxiliar românesc (educatori, învățători, profesori, 
interpreți, medici, îngrijitori, preoți etc.) din Republica Moldova, în vederea efectuării de către aceștia a unor stagii de 
pregătire profesională în România, la standarde europene, și a însușirii limbajului românesc al semnelor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 

Declarație politică 
Domnule președinte / Stimați colegi, 
Certificatul verde, o formă de segregare impusă de Guvern, neconstituțională 
Vedem în ultimele zile frământări ale cetățenilor din toată țara, care își strigă neajunsurile, durerile și teama pentru ceea 

ce va urma, teama față de direcția greșită în care ne îndreptăm. 
Oradea, Timișoara, Cluj Napoca, București – sunt doar câteva din orașele unde oamenii sunt în stradă, dar nimeni nu ia 

act de acțiunile lor, cu excepția Jandarmeriei. 
Vineri 24 septembrie, guvernul a decis introducerea așa-zisului certificat verde, un document care îngrădește drepturile 

și libertățile fundamentale ale celor care aleg să nu se vaccineze, obligându-i să depună eforturi financiare pentru a putea 
participa la viața publică, fiind nevoiți să își facă teste pentru a putea fi prezenți la diverse evenimente. 

Domnul Arafat, șeful IGSU, afirmă că toată lumea poate participa la evenimente, însă trebuie să îndeplinească niște 
condiții, înscrise în acest certificat verde. Condiționarea desfășurării vieții constituie un grav atac la drepturile omului, drepturi 
prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor omului și în Constituția României. 

Vă atrag atenția domnilor și doamnelor că orice acțiune care pune sub semnul întrebării drepturile și libertățile 
românilor trebuie să fie supusă dezbaterii și votului nostru, al parlamentarilor, noi fiind reprezentanții lor. Orice altă formă de 
restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești care nu are statutul de lege este neconstituțională! 

Astăzi românii sunt apăsați de greutăți pe care nu și le-au imaginat, plata utilităților devine un coșmar, salariile nu mai 
acoperă demult costurile vieții. Stimați guvernanți, călcând pe Constituție vreți să atentați și la dreptul la viață? Educația nu 
mai există de un an și jumătate. S-au pierdut și se pierd în continuare locuri de muncă.  

Stimați colegi, domnilor guvernanți, românii merită doar deznădejde și suferință? V-am mai întrebat, când vor conta 
românii, când vă veți apleca asupra nevoilor lor? 

Domnilor, doamnelor, suntem aici pentru a apăra drepturile românilor și pentru a le asigura o viață, o viață normală, 
bună, nu de a le ataca drepturile. Asta trebuie să o înțelegem cu toții și să luptăm cu toate forțele pentru un viitor. 

Respectarea Constituției nu e facultativă, însăși art. 16, alin. 2 spune că „nimeni nu este mai presus de lege”. Nici măcar 
cei aflați vremelnic la putere!  

Așadar, puneți moțiunea de cenzură în dezbatere și supuneți-o la vot, pentru a reintra în cadrul constituțional și a se 
încheia perioada în care statul de drept a fost suspendat, măcar în cel de-al treisprezecelea ceas. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

  

Școala și politica nu fac casă bună! 
 

Deși PNL se află la guvernare, iar PSD susține că se află în opoziție, realitatea românească sau mai bine spus, vasluiană 
are mai multe înțelesuri! La noi, în județul Vaslui cele două partide politice, prin reprezentanții lor, colaborează excelent, se 
vede clar că membrii acestor partide au învățat după același manual politic de mai bine treizeci de ani! 

Pe bună dreptate, românii cu o bună pregătire profesională părăsesc, rând pe rând, țara! Ne întrebăm, de ani de zile, de 
ce? 
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Am un exemplu pentru această zi de declarații politice: al domnului director interimar al școlii din comuna Pădureni, 
lângă municipiul Huși, un bine cunoscut profesor cu experiență, doctor în istorie, cercetător, căruia i se sugerează constant să-
și depună demisia (din motive bine cunoscute, cele politice!). 

În semn de protest față de obligativitatea vaccinării cadrelor didactice, dar și a presiunii politice la care este supus de 
către primarul PSD al comunei Pădureni, dar și de către prietenii lui, reprezentanții județeni ai PNL-ului, domnul director de 
școală vasluiană și-a înaintat demisia! 

La data de 1 septembrie 2021 la școala gimnazială nr. 1 Pădureni, județul Vaslui, inspectoratul școlar județean Vaslui l-a 
numit pe domnul profesor Merlan Vicu în calitate de director interimar.  

Dragi colegi, ce probleme credeți, că a întimpinat domnul profesor într-o perioadă atât de scurtă? Asupra lui s-a 
dezlănțuit un atac fără precedent, din două direcții politice, adică PSD și PNL! 

Voi cita din demisia depusă la inspectoratul școlar județean Vaslui, luni, 20 septembrie 2021, de către domnul profesor: 
„... Solicit demisia ca semn de protest față de declarațiile fostului Ministru al Sănătății, dr. Nelu Tătaru, care și-a manifestat 
intenția clară, în mod oficial, de a introduce vaccinarea obligatorie în rândul cadrelor didactice, ceea ce mă determină să mă 
simt discriminat și lipsit de drepturile fundamentale pe care le am ca om și cetățean al României. La aceasta se adaugă și 
presiunile politice venite, atât din partea primarului PSD al comunei Pădureni, supărat chipurile de felul cum am fost numit ca 
director interimar dar și din partea partidului de guvernământ (PNL), care pretextând motivul de a fi susținut numai dacă sunt 
înregimentat politic, prin semnarea unui adeziuni specifice. Constat din acestea, că, în acest moment (meritele mele 
profesionale, ce au la bază un doctorat în istorie, peste 15 cărți scrisei, dar și o vechime de peste 25 ani la catedră) nu au nici o 
valoare de fond.”  

Primarul localității a pus presiune pe respectatul director al școlii, doctor în istorie, doar pentru că nu are aceeași 
coloratură politică! 

Practica ultimilor ani arată că, din păcate, relația dintre conducătorii de școli și autoritățile locale nu depinde, de 
calitățile personale ale directorilor de instituții. Această luptă între competențele didactice și incompetența politică este, adesea, 
o sursă constantă de conflicte, în urma cărora singurul care pierde este elevul român! 

Domnilor parlamentari, ce pot să facă românii când văd astfel de fapte? Pur și simplu, părăsesc ȚARA! 
În calitate de deputat de Vaslui, consider că este o răzbunare politică și o încercare de a pune presiune pe profesioniști, 

oameni de bună credință care încearcă să-și facă datoria la locul de muncă.  
Noi, Grupul Alianței pentru Unirea Românilor am depus moțiune de cenzură pentru a pleca acest Guvern corupt și 

incompetent, dar, prin amânarea discutării moțiunii, partidele mai câștigă timp pentru a rezolva mici mizerii în teritoriu, așa 
cum am explicat mai sus! 

De treizeci de ani, partidele care au fost la conducere, mimând interesul pentru bunul mers al României, au acționat și 
acționează după principiul lipsit de demnitate: „Nu ești cu noi, nu ai ce căuta aici!” 

 

Deputat 
Raisa Enachi 

*** 
 

Declarație politică 
 

Stimate domnule președinte de sedință, stimați colegi,  
Declarația mea politică se numește: Impozitarea retroactivă împinge transportatorii în faliment!  
În ultimele luni suntem martorii unor acţiuni concertate ale statului român, inclusiv ale ANAF, care vizează fără echivoc 

distrugerea transportului românesc prin impozitarea retroactivă pe cinci ani a diurnelor.  
Legislația primară ce reglementează acordarea diurnelor este legislația muncii. Articolele 44 și 46 din Codul Muncii 

prevăd expres că angajaților delegați/detașați au dreptul să li se acopere cheltuielile cu transportul și cazarea și, de asemenea, 
să primească o indemnizație (diurnă). Salariatul detașat pe teritoriul altui stat membru va rămâne subordonat angajatorului care 
l-a detașat, urmând ca pe durata detașării să desfășoare activitatea în interesul acestuia din urmă, așa cum este prevăzut și în 
legea 16/2017 (care reprezintă o implementare aproape identică a prevederilor directivei 96/71/CE).  

Niciun stat nu are impozit pe diurnă. Diurna nu este un venit de natură salarială, este un drept al salariatului şi o 
obligaţie a companiei de a fi plătită unei persoane pe perioada în care aceasta se află fie în delegare, fie în detaşare. Peste tot în 
lume, aceste drepturi ale salariaţilor, aceste diurne nu sunt impozitate, pentru că ele sunt date salariatului să-i compenseze 
anumite inconveniente legate de faptul că este plecat de acasă. 
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Impozitarea diurnelor şoferilor firmelor de transport rutier ar însemna scoaterea de pe piaţa internaţională a companiilor 
româneşti. 

Şoferii vor pleca şi vor lucra pentru firmele din străinătate. Firmele din Vest nu au nevoie de concurenţa firmelor 
româneşti, au nevoie de forţa de muncă din România şi nu înţeleg de ce Guvernul României nu ia o poziţie faţă de această 
problemă.  

*** 
 

Bătaie de joc a Guvernului Cîțu la adresa celor care salvează vieți 
 

După un an și jumătate de sacrificii inimaginabile ale cadrelor medicale în focurile luptei cu pandemia, prim-ministrul 
Florin Cîțu, proaspăt ales superman în PNL, a decis că e momentul să îi penalizeze salarial pe 60% dintre eroii din linia întâi. 

Consider că intenția premierului de introducere a unor penalități financiare pentru angajații sistemului sanitar care nu 
vor să se vaccineze sau să se testeze este o bătaie de joc la adresa celor care salvează vieți.  

În contextul în care România este la coada clasamentului în Uniunea Europeană la capitolul medici pe cap de locuitor, 
actualul Guvern decide, în plin val 4 al pandemiei, să îi pedepsească pe cei care au decis să rămână acasă într-o situație de 
criză sanitară pentru a-și ajuta semenii, familiile, neamul. Sunt bine cunoscute salariile mici ale cadrelor medicale, munca în 
plus pe care trebuie să o depună aceștia pentru a suplini deficitul de personal, dar și subfinanțarea sistemului sanitar.  

Cum să arunci cu piatra spre cei de care avem atâta nevoie? Cadrele medicale sunt, la rândul lor, cetățeni liberi ai acestei 
țări și, la fel ca alte categorii sociale sau profesionale, trebuie să aibă libertatea de a alege dacă se vaccinează sau nu. Dacă 
astăzi se anunță penalizări salariale pentru cei nevaccinați, ne putem aștepta ca mâine să urmeze concedieri. 

Stimați guvernanți, reveniți cu picioarele pe pământ! Nu alungați medicii, nu alungați asistentele, nu alungați personalul 
auxiliar din spitale! Nu închideți spitalele! Potrivit Constituției României, dreptul la ocrotirea sănătății românilor este garantat.  

Domnule prim-ministru, renunțați la gândul de a-i șantaja financiar pe angajații sistemului sanitar pentru a-i obliga să se 
vaccineze. Pentru tot efortul și toate sacrificiile făcute pentru țară, aceștia trebuie decorați și premiați, nicidecum sancționați! 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
Deputat 

Lilian Scripnic 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Cazul profesorului clujean, Marius Balo, închis într-un penitenciar comunist din China. 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Profesorul clujean, Marius Balo, ispășește, de peste 6 ani, pedeapsa cu  închisoarea într-un penitenciar din Republica 

Populară Chineză. La data de 9 ianuarie 2020 Ministerul Juștiției ai Republicii Populare Chineze, și-a dat acordul, pentru 
transferul domnului Balo Marius, fiind îndeplinite toate condițiile pentru a se trece la etapa următoare, respectiv, demersul de 
preluare din China de către Centru de Cooperare Polițienească Internațională, din cadrul Ministerului afacerilor Interne.  

Astfel, vă rog să îmi precizați care este stadiul transferului cetățeanului român Marius Balo în țară și ce demersuri ați 
întreprins până la această dată.   

Vă solicit răspuns scris.  
Cu deosebit respect,          Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke , ministrul interimar al Sănătății 
 

Rata persoanelor vaccinate infectate cu virusul Covid-19 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere informațiile contradictorii, apărute public, privind numărul de doze de vaccinuri împotriva COVID-19, 

comandate de țara noastră, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Conform acordului încheiat între România și Comisia Europeană, privind dozele de vaccin împotriva COVID-19 

comandate, ce cotă de vaccinuri, revine României? 
2. Câte doze de vaccin împotriva COVID -19 au fost comandate de țara noastră? 
3. Ce sumă a fost plătită până în acest moment pentru dozele de vaccine anti COVID comandate? 
4. Care este termenul la care trebuie efectuată plata integrală a dozelor comandate? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Rata persoanelor vaccinate infectate cu virusul Covid-19 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere informațiile contradictorii, apărute public, privind numărul de doze de vaccinuri împotriva COVID-19 

comandate de țara noastră, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
5. Conform acordului încheiat între România și Comisia Europeană, privind dozele de vaccin împotriva COVID-19 

comandate, ce cotă de vaccinuri, revine României? 
6. Câte doze de vaccin împotriva COVID -19 au fost comandate de țara noastră? 
7. Ce sumă a fost plătită până în acest moment pentru dozele de vaccine anti COVID comandate? 
8. Care este termenul la care trebuie efectuată plata integrală a dozelor comandate? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Câțu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Situația alimentării cu apă pe zona de câmpie în județul Mureș 
 

Domnule ministru rezolvarea problemei apei potabile în zona de câmpie a județului Mureș este un punct prioritar pentru 
a asigura condiții normale de viață populației. 

Încă din anul 2015, pe raza județului Mureș s-a aprobat de către ADI Aquainvest Master Planul privind apa și 
canalizarea, în valoare de 141 milioane de euro. În acest Master Plan, pe lista de investiții prioritare se află și aducțiunea 
Luduș-Miheșu de Câmpie, investiție ce putea să rezolve problema apei pe câmpie. 

Problema apei potabile putea fi rezolvată prin programele guvernului PNDL 1 și PNDL 2, au fost depuse cereri de 
finanțare, însă de fiecare dată cei de la Aquainvest și Aquaserv au declarat că nu se poate pentru că lucrarea trebuie făcută prin 
Master Plan si au fost retrase cererile de finanțare de la PNDL.  

În concluzie, domnule ministru, vă rog să îmi comunicați care este stadiul de implementare al Master Planului privind 
apă și canal al județului Mureș și când locuitorii din zonă vor putea beneficia de aceste servicii. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată domnului Gheorghe Alecsei, președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme speciale 

 

Achiziţiile publice de ţaglă din industria de fier - beton 
Domnule preşedinte, 
În contextul în care România nu mai produce fier - beton, iar țagla sub formă de colaci sau bare, care constituie materia 

primă, este importată din străinătate, este necesară o cantitate de aproximativ 1.400.000 de tone anual.  
Firma SC BUS NELCOR SRL, cu sediul în Odorheiul Secuiesc, ne-a adus la cunoștință o situație în care se află după ce 

în 5 martie 2021 a achiziționat prin contract de vânzare – cumpărare  firma LAMINORUL BUZĂU.   
SC BUS NELCOR SRL a decis să achiziționeze mai multe firme aflate în faliment, care produceau fier – beton, în 

vederea revigorării acestei industrii și a producerii fierului – beton în România, însă s-a constatat că Statul Român prin 
ministerul pe care îl coduceți în loc să abordeze o procedură a negocierii directe pentru atribuirea țaglei, a preferat să 
organizeze licitație deschisă. În acest mod Statul Român, prin autoritățile competente și prin intermediul ministerului de resort, 
în loc să susțină revigorarea acestei industrii cheie și să susțină repornirea unui laminar în România, a preferat să blocheze 
ofertele făcute de firmele românești și s-a ajuns atât la contestarea licitațiilor, cât și la blocarea oricărei posibilități de relansare 
a acestui segment important al industriei românești. 

Întrebările pe care vi le adresez sunt următoarele:  
1. De  ce A.N.R.S.P.C. nu procedează la negocierea directă cu producătorii români de fier - beton? 
2. Aveți informații  privind eforturile interne ale unor societăți comericale de a investi pentru a produce fier – beton? 
3. Ce poziţie a ocupat instituţia pe care o conduceţi în cadrul licitaţiilor publice din acest an de ţaglă? Consideraţi că s-

au repectat dispozițiile legale în domeniul achizițiior publice? 
Aștept răspuns scris, în temen legal.       Deputat 

Lucian Feodorov 
*** 

   
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

 

Achiziţiile publice de ţaglă din industia de fier - beton 
Domnule ministru, 
În contextul în care România nu mai produce fier - beton, iar țagla sub formă de colaci sau bare, care constituie materia 

primă,este importată din străinătate, este necesară o cantitate de aproximativ 1.400.000 de tone anual.  
Firma SC BUS NELCOR SRL, cu sediul în Odorheiul Secuiesc, ne-a adus la cunoștință o situație în care se află după ce 

în 5 martie 2021 a achiziționat prin contract de vânzare – cumpărare  firma LAMINORUL BUZĂU.   
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SC BUS NELCOR SRL a decis să achiziționeze mai multe firme aflate în faliment, care produceau fier – beton, în 
vederea revigorării acestei industrii și a producerii fierului – beton în România, însă s-a constatat că Statul Român prin 
ministerul pe care îl coduceți în loc să abordeze o procedură a negocierii directe pentru atribuirea țaglei, a preferat să 
organizeze licitație deschisă. În acest mod Statul Român, prin autoritățile competente și prin intermediul ministerului de resort, 
în loc să susțină revigorarea acestei industrii cheie și să susțină repornirea unui laminar în România, a preferat să blocheze 
ofertele făcute de firmele românești și s-a ajuns atât la contestarea licitațiilor, cât și la blocarea oricărei posibilități de relansare 
a acestui segment important al industriei românești. 

Întrebările pe care vi le adresez sunt următoarele:  
1. De  ce ministerul nu procedează la negocierea directă cu producătorii români de fier - beton? 
2. Există strategie în domeniul industriei pentru ca România să producă din nou țaglă în loc să importe la preț foarte 

ridicat din străinătate? Aveți informații  privind eforturile interne ale unor societăți comericale de a investi pentru a produce 
fier – beton? 

3. Care este raportul pe care îl puteți prezenta privind modul de desfășurare a licitațiilor publice, care au avut loc în acest 
an în situația reclamată de SC BUS NELCOR SRL? S-au repectat dispozițiile legale în domeniul achizițiior publice? 

4. De ce nu sprijiţi piața internă, care se străduie să readucă România în producția de fier – beton și în schimb lăsaţi 
fimele respective să ajungă în colaps financiar și să intre în faliment? 

Aștept răspuns scris, în temen legal.  
Deputat 

Lucian Feodorov 
*** 

 

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

Hotărârea de Guvern privind obligativitatea certificatului verde COVID 
 

Stimate domnule prim ministru, 
Doriți să ne obligați să ne vaccinăm, altfel nu vom mai putea intra la locurile de muncă. Asta vreți să faceți prin 

aprobarea unei Hotărâri de Guvern care a apărut înainte de Congresul PNL în care ați fost reales, în prezența celor 5000 de 
participanți care au putut intra liber la Romexpo să vă acorde votul. O țară întreagă a văzut că nu s-au păstrat norme de 
distanțare, că nu s-au purtat măști de protecție, că liberalii sigur nu au putut fi verificați dacă au acest certificat verde de 
vaccinare.  

Angajații și angajatorii din România au nevoie de siguranța zilei de mâine. Va putea suporta România pierderea unui 
număr mare de asistente, medici, pompieri, polițiști, jandarmi, profesori dacă aceștia nu sunt vaccinați? Vă asumați acest fapt? 
De unde să aibă românii bani pentru teste săptămânale sau ori de câte ori li se solicită? De ce în România nu se fac teste 
gratuite ca în alte state? De ce refuzați testarea populației și impuneți vaccinarea obligatorie? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat       

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne, ministrul interimar al Justiției 
 

Proiect privind legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex 
Stimate domnule ministru, 
După ce ați lansat proiectul pilot privind noua carte electronică de identitate care a fost prezentat ca o obligație 

europeană, de pe care v-ați permis să eliminați tricolorul, dar și să schimbați cuvântul sex cu gen, acum aflăm că ministerul de 
interne se preocupă de legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. 

Consider că România încă este o țară cu populație majoritar creștină, iar morala publică nu poate fi apanajul 
Ministerului de Interne. Trebuie să ne respectăm identitatea națională a românilor. A fost consultată Biserica Ortodoxă 
Română în privința documentului pregătit de  privind legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex? Ați consultat 
populația României?  

Vă rog să-mi comunicați dacă este adevărat că vom pune în aplicare normele europene privind legalizarea căsătoriilor 
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între persoane de același sex?  
Solicit răspuns în scris.         Deputat   
 Cu deosebită considerație,    Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
Stimate domnule prim-ministru, 
Mecanismul de Redresare și Reziliență a fost aprobat la nivel european la data de 12 februarie 2021, iar evaluarea 

privind Planul Național de Redresare şi Rezilienţă al României a avut loc ieri, 27 septembrie 2021, în prezența doamnei Ursula 
von der Leyen, președintele Comisiei Europene. În alocuțiunea prezidențială din noiembrie 2020 eram anunțați cu emfază că 
“România a obținut, în urma unor negocieri intense și complicate la reuniunea Consiliului European, un pachet bugetar de 80 
miliarde euro, din care peste 30 mld. euro vor putea fi utilizate prin Facilitatea pentru Redresare și Reziliență”. Prin OUG 
asumată de premierul Orban pentru elaborarea PNRR, România avea alocare de 30,4 mld euro, astăzi dvs. ne anunțați că suma 
alocată este de 29,2 mld. euro.   

Care au fost motivele pentru care ați refăcut 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 explicitarea apărută  ieri a liniei de finanțare pentru infrastructură spitalicească din cadrul 
Pilonului 5 este următoarea: 200 de centre comunitare construite sau renovate, care au dotări noi și personal; 3.000 cabinete ale 
medicilor de familie sau asociații de cabinete echipate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și zone 
mai puțin dezvoltate; 300 comunități slab deservite, inclusiv comunitatea romă, vor avea acces la asistență medicală 
comunitară;25 unități de terapie intensivă pentru nou-născuți echipate, inclusiv cu ambulanțe pentru nou-născuți (pentru 
centrele regionale); 25 unități sanitare publice/spitale publice care beneficiază de infrastructură nouă, precum și 30 facilități 
nou construite/renovate și dotate care furnizează asistență medicală ambulatorie. 

Vă întreb care este alocarea și dacă vă propuneți să construiți spitale noi în România? 
Solicit răspuns în scris. 
 Cu deosebită considerație,             Deputat       

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Legea consumatorului vulnerabil poate fi prorogată 
Stimată doamnă ministru, 
După ce ați vorbit despre consumatorul vulnerabil ani la rând numai pentru imagine, ați decis că a  venit momentul să 

acordați românilor un ajutor în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar 
suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat. 

România este o țară cu resurse naturale, inclusiv petrol și gaze, o țară producătoare de curent electric, gaze naturale, dar 
sărăcită de producătorii și distribuitorii care au mărit prețurile într-un mod barbar, nepăsându-le de veniturile înghețate de onor 
Guvernul din care faceți parte. 

Prin legea consumatorului vulnerabil veți compensa, prin ajutoare de la bugetul de stat, în proporţie de 100% din 
valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie 
sau al persoanei singure este de până la 200 lei? Câți români se încadrează în această categorie? Câți români vulnerabili pot 
completa și depune aceste formulare stufoase de 14 pagini pentru a primi o compensare la plata facturilor de energie?  

Aveți în bugetul de stat pe anul 2021 suma aferentă pentru compensarea procentuală a facturilor la energie? Veți 
proroga aplicarea Legii consumatorului vulnerabil pentru că funcționarii nu sunt pregătiți să o aplice?  

Solicit răspuns în scris.  
 Cu deosebită considerație,         Deputat              

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
  

Situația vaccinurilor achiziționate de Guvernul României 
Domnule prim-ministru, 
Din rațiuni neexplicate opiniei publice, Guvernul României a anunțat că a achiziționat 120 milioane de doze de vaccin, 

cu termen de valabilitate de 6 luni, la începutul acestui an. 
Din decarațiile oficiale rezultă că, până în prezent, au fost utilizate, donate sau vândute 11 milioane doze de vaccin.  
Agenția Europeană a Medicamentului și Agenția Română a Medicamentului au solicitat extinderea termenului de 

valabilitate pentru dozele achiziționate cu încă 6 luni! 
Ținând cont de cele precizate mai sus, întreb: 
În cât timp se preconizează consumarea celor aproximativ 105 milioane de doze neutilizate până în prezent? 
Ce se va întâmpla cu dozele care vor expira și care va fi numărul acestora?  
Există un plan și o metodologie pentru distrugerea lor și cine va fi responsabil și va suporta paguba astfel creată? 
Aștept răspuns scris, în termen legal.      

Deputat 
Gl. mr. prof. univ. dr. Nicolae N. Roman 

***  
 

Adresată domnului Tiberiu Horațiu Gorun, secretarul general al Guvernului 
 

Clarificări asupra exploatării nămolului sapropelic de la Techirghiol 
 

Domnule secretar general al Guvernului, 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695/14.07.2021 a fost publicat Ordinul nr. 133/06.07.2021, privind  

aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare, prin care a fost aprobată licența de concesionare pentru exploatare 
nr. 23.740/2021 privind exploatarea resurselor de nămol terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul Constanta, 
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse minerale, în calitate de concedent și Societatea Formin SA, cu sediul în 
Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 

Vă reamintesc faptul că Stațiunea Balneară Techirghiol este o stațiune de interes național, și așa ar trebui să rămână. 
În 2017, cănd s-a acordat prima licență, și acum în 2021 , primii îngrijorați au fost locuitorii orașului Techirghiol care se 

tem că prin acordarea exploatării nămolului unei societăți, Techirghiolul ar putea deveni o a doua ”Roșia Montană”. 
Vă informez că o exploatare necorespunzătoare a nămolului sapropelic, fără ca 80 % din cantitatea extrasă să fie adusă 

înapoi în lac pentru regenarea continuă a resursei minerale duce la distrugerea unui ecosistem unic în lume și asta doar pentru 
profitul unei firme. 

O astfel de abordare ar însemna distrugerea turismului balnear pe litoralul Mării Negre. 
Din aceste motive și în vederea unei corecte informări a opiniei publice vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 
1)Care este perioada de exploatare a resurselor de nămol terapeutic din perimetrul Lacului Techirghiol Est, potrivit 

licenței 23.740/2021? 
2)Care este cantitatea de nămol terapeutic ce urmează a fi exploatată de către FORMIN SA? 
3)Care au fost condițiile de acordare pentru licența sus-menționată? 
4)Care a fost cantitatea de nămol identificată în urma explorării de către FORMIN A a perimetrului Lacul Techirghiol 

Est? 
5)Care va fi metoda de exploatare a resursei minerale nămol sapropelic din perimetrul Lacului Techirghiol Est, conform 

licenței 23.740/2021? 
Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,          Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 26 - 2021  
Săptămâna 27 septembrie -1 octombrie 2021  

 

 

91 
 

 
 
Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul interimar al Sănătății 

 

Clarificări asupra respectării procedurilor privind organizarea în condiții de siguranță a congresului PNL 
 

Domnule ministru, 
În data de 25 septembrie anul curent, cu surle și trâmbițe a avut loc Congresul PNL în cadrul căruia au fost prezente 

aproximativ 5000 de persoane. 
Deși Capitala a depășit, miercuri, pragul de trei la mia de locuitori, liberalii au avut grijă să-și asigure cadrul legal pentru 

organizarea congresului unde vor participa 5000 de delegați. Mai exact, PNL a apelat la Guvern și la Departamentul Situațiilor 
de Urgență condus de Raed Arafat care le-au trasat condițiile în care 5000 de oameni pot sta în interior. 

Astfel , în 17 septembrie, guvernul Câțu publica în Monitorul Oficial o Hotărâre de Guvern , luând în considerare 
hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care, în mod intenționat, după părerea mea, nu sunt explicate 
clar condițiile prin care s-ar putea desfășura un congress, deși sunt reglementate condițiile de participare la o conferintă (se 
permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei 
suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate 
publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 
de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori). 

Scăpare sau intenție? 
Liberalii au mizat pe un articol al acestei hotărâri care spune că: ”organizarea și desfășurarea activității în cadrul 

cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea 
maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 
3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori”. Știau oare că acest congres va fi un ”spectacol”? 

Dar iată că, pavilionul Romexpo nu se poate încadra la instituții de cultură sau spectacole, este complex expozițional și 
Congresul , conform DEX este  o ”Reuniune națională sau internațională în care delegați sau invitați dezbat probleme majore 
de ordin politic, economic, organizatoric, științific, cultural etc.” 

Se știa acest lucru. De aceea probabil a și fost omis în reglementare. 
Ar fi putut fi asimilat conferințelor dar … au definiții distincte. 
Raed Arafat informează PNL că persoanele care urmează să participe la Congres să fie vaccinate, să prezinte un test 

PCR sau antigen sau să demonstreze că se află în perioada cuprinsă între 15 - 180 de zile de la confirmarea infectării cu 
virusul. 

În cazul în care incidența cumulată la 14 zile, la nivelul municipiului București, va fi mai mare de 3/1.000 și mai mică 
sau egală cu 6/1.000 de locuitori, accesul la Congres se va face doar prin prezentarea și scanarea Codului QR de pe certificatul 
digital al UE privind COVID-19, se arată în răspunsul oferit de DSU către PNL. 

Se contrazice DSU cu Raed Arafat? 
Incidenta in perioada congresului a fost mai mare de 3/1.000 deci, acesul la congres ar fi trebuit sa se faca conform 

raspunsului oferit de DSU. 
A FOST ASA? 
Liberalii au anunțat că la congres toți delegații vor avea certificat verde care să ateste că sunt vaccinați, au un test PCR 

sau antigen negativ sau că se află în perioada cuprinsă între 15 - 180 de zile de la confirmarea infectării cu virusul. 
Prin urmare au urmat informarea lui RAED ARAFAT. 
În concluzie, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți următoarelor întrebări:  
1) De ce nu au fost reglemetate în Hotărârea de Guvern 990 din 17 septembrie 2021 și condițiile de participare la 

congres? 
2) Care din condițiile de participare  la congres ar fi trebuit să fie respectate? Cele ale lui Raed Arafat sau cele ale DSU? 
3) Cine a verificat dacă participanții la congres au respectat condițiile impuse de Hotărârea de Guvern?  
Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
Cu stimă,         Deputat 

Dănuț Aelenei 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii 
      domnului Mirel Taloș, președinte interimar al Institului Cultural Român 

 

Organizarea la București, Chișinău și Comrat a unor expoziții  
ale maestrului Ioan Papazoglu, un mare artist român de origine găgăuză. 

 

Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule președinte interimar, 
Așa cum bine se cunoaște, Ioan Papazoglu (1904, Comrat, județul Tighina - 1988, București) este un important artist 

plastic român de origine găgăuză, care s-a format și s-a afirmat în perioada interbelică, având ulterior o carieră de succes în 
țara noastră. Se consideră, în general, că maestrul Ioan Papazoglu este cel mai important artist plastic de origine găgăuză din 
istorie. Totodată, Ioan Papazoglu a fost o personalitate profund atașată valorilor culturale românești și s-a înscris armonios în 
peisajul cultural al României. 

Maestrul Ioan Papazoglu  a fost membru al Asociației Artiștilor Plastici din România încă din anul 1934, fiind de 
asemenea membru al Sindicatului Artelor Frumoase, membru al Corpului Artiștilor Plastici din România și Uniunii 
sindicatelor de artiști, scriitori și ziariști, în cadrul cărora a participat la 44 de expoziții colective. 

A avut prima expoziție personală în anul 1926. În 1933 este admis la Salonul oficial, la care va participa regulat. Între 
anii 1926-1983 a deschis 16 expoziții personale, în cadrul cărora a expus 1228 de uleiuri și 78 de desene. Ioan Papazoglu a 
obținut Premiul Ministerului Artelor în 1945, Premiul I la Festivalul Cântarea României în 1979. Peste 1500 de tablouri ale 
sale figurează în colecții particulare din România și de peste hotare, în muzee și alte colecții de stat. În anul 1984 Muzeul de 
Istorie și Artă al municipiului București a organizat Expoziția retrospectivă Ioan Papazoglu.  

În calitate de parlamentar român originar din Basarabia, ales în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu 
domiciliul sau reședința peste hotare împărtășesc opinia că eventuala organizare a unor expoziții Ioan Papazoglu la București, 
Chișinău și Comrat ar avea un impact cultural deosebit, amplificând prezența culturală a țării noastre la Comrat și ar contribui 
la integrarea armonioasă a comunității găgăuze conlocuitoare în ansamblul corpului cultural românesc. Eventual, asemenea 
expoziții ar putea fi vernisate și în municipiile din România care au încheiat acorduri de înfrățire și parteneriat administrativ cu 
municipiul Comrat și orașele Ceadâr-Lunga și Vulcănești din unitatea administrativ-teritorială Găgăuzia din Republica 
Moldova. 

Cunoaștem că anterior (2020) Institutul Cultural Român (ICR) a luat legătra cu muzee și galerii din țară, precum și cu 
Muzeul Național de Artă al Moldovei, din Chișinău, efectuând o cercetare privind posibilitatea organizării unei Expoziții 
dedicate pictorului Ioan Papazoglu. Concluzia la care a ajuns ICR în anul 2020 a fost că soluția optimă este un parteneriat cu 
Galeria Romană din București – partener al ICR –, care are posibilitatea de a găsi un număr suficient de lucrări ale pictorului 
Ioan Papazoglu și de a le expune în cadrul galeriei, într-un cadru generos și cu o vizibilitate foarte bună în rândul iubitorilor de 
artă. De asemenea, ICR comunica în 2020 că l-a cooptat și pe domnul Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al 
Moldovei, împreună cu care urma să deruleze proiectul, cu atât mai mult cu cât domnul director Tudor Zbârnea confirmase și 
existența în muzeu a câtorva lucrări semnate de Ioan Papazoglu. Se estima atunci că, ținând cont de complexitatea demersului 
– identificarea lucrărilor și formele legale ce trebuie încheiate cu fiecare colecționar în parte –, timpul necesar până la 
vernisajul de la Galeria Romană ar fi de șase-opt luni. 

Având în vedere cele arătate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți: 
1. Care este posibilitatea ca Ministerul Culturii, împreună cu Institutul Cultural Român, în limita competențelor 

lor și în cooperare cu alte instituții române, inclusiv în cooperare cu autoritățile și instituțiile din Republica Moldova, să 
organizeze într-un orizont previzibil de timp o expoziție Ioan Papazoglu la București, Chișinău și Comrat, precum și în alte 
orașe din România?  

2. Care sunt posibilitățile editării unui Album cuprinzând imagini ale lucrărilor maestrului Ioan Papazoglu? 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

 
 


