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

(luni, 13 martie, marţi, 14 martie şi joi, 16 martie) 
 

  
 
 

Luni, 13 martie, în şedinţa plenară a Camerei Deputaţilor, s-au dezbătut şi adoptat pe articole, cu 
prioritate, proiectele legislative referitoare la înfiinţarea comunei Trei Sate din judeţul Mureş, respectiv la 
reînfiinţarea comunei Crivăţ din judeţul Călăraşi, ambele legi organice, pentru a nu fi depăşit termenul legal, 
fapt ce ar fi determinat adoptarea tacită. 

Plenul Camerei Deputaţilor a început, în aceeaşi zi, dezbaterea şi votarea pe articole a proiectului 
de lege iniţiat de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
cu amendamentele propuse de Comisia pentru administraţie publică. 

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul, principalele noutăţi ar fi introducerea 
conceptului de intercomunalitate, prin care se încearcă stimularea asocierii autorităţilor locale pentru a creşte 
capacitatea lor administrativă şi pentru a putea furniza servicii publice mai complexe. De asemenea, se 
propune ca validarea consilierilor locali şi judeţeni, ca şi constatarea încetării mandatelor acestora să fie 
făcute de către justiţie, iar viceprimarul să-şi păstreze calitatea de consilier. Totodată, se doreşte ca numirea 
şi eliberarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene să se facă prin votul 
majorităţii consilierilor în funcţie şi se propune instituirea unei noi funcţii, a administratorului public, în 
urma deciziei consiliului local sau judeţean. 

S-au dezbătut primele 43 de articole, în procedură de urgenţă, actul normativ fiind considerat 
prioritate legislativă UE. 

Marţi, 14 martie au fost supuse votului final un număr de 106 proiecte de lege, dintre care 92 au 
fost adoptate, 12 au fost retrimise la comisie pentru reexaminare, iar 2 au fost respinse. 

Printre acestea se numără proiectul de Lege privind Codul vamal, lege organică şi prioritate 
legislativă în perspectiva integrării, adoptată cu 171 de voturi pentru, 7 împotrivă şi 6 abţineri. În noul Cod 
vamal sunt stabilite măsuri privind continuarea armonizării cu acquis-ul comunitar, în special a normelor 
referitoare la informaţiile tarifare, regimul vamal al zonelor libere, antrepozitarea, scutirile de taxe vamale, 
regimurile economice şi valoarea în vamă. Un element de noutate  îl reprezintă declararea verbală a 
mărfurilor, în cazul în care valoarea în vamă a acestora nu depăşeşte un anumit plafon, simplificându-se 
astfel formalităţile vamale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la sfârşitul anului trecut şi aprobat pe 
articole la Camera Deputaţilor, în şedinţa din 9 martie a.c. 

Tot o prioritate legislativă UE este şi proiectul de lege privind procedura insolvenţei, adoptată prin 
vot final cu 177 de voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere. Legea menţionată înlocuieşte textul legislativ 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Adrian Năstase, şi-a anunţat oficial demisia, din această 
funcţie joi, 16 martie, în cadrul şedinţei plenare. 

Tot joi, Grupul parlamentar al PSD a depus, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea simplă 
“Simptomele unei economii îmbolnăvite”. 

În aceeaşi zi, deputaţii au finalizat dezbaterea pe articole a proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii administraţiei publice locale.  
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la 
Camera Deputaţilor, 

Sesiunea  februarie – iunie 2006 
(Situaţia la 17 martie 2006) 

 
otalul iniţiativelor legislative 426

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie - iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii februarie - iunie 183
 
1) Dezbătute 

din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                              144  
 

174

– votate  171
             din care: - înaintate la Senat      19 
                            - la mediere 1
                            - în procedura de promulgare 33 
                            - promulgate* 22 
                            - respinse 97 
                           - în divergenţă (la şedinţa comună) 1  
– la vot final 1
 
2) Se află în proces legislativ 242
a) pe ordinea de zi 59
b) au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi ( pentru şedinţa comună) 3
c) la comisii (din care 38  retrimise pentru raport suplimentar) 177
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau   pentru puncte de 
vedere Guvern 

 
3

 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 10
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5

         - prezentate la Biroul Permanent şi înaintate la Senat                    -
 
4) Retrase de iniţiator 4

 
     cele 171 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                          63 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                                 din care: 
                  22 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
         6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului  

    35 proiecte de legi iniţiate de Guvern 
             108 propuneri legislative 

                                          
* În anul 2006 au fost promulgate 55 de legi; 33 dintre ele provin din iniţiativele legislative 

dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2005, iar 22 legi provin din 
iniţiativele legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2006 
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     C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi 
a Camerei Deputaţilor 

 
Şedinţele de luni, 13 martie, marţi, 14 martie  şi joi , 16 martie 2006 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 141

                               din care: - în dezbatere 
37

                                              - la vot final 104
  

Dezbătute 
                           din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională              92    

95

        - votate 94
                               din care: - înaintate la Senat   2 
                                              - la promulgare   3 
                                              - respinse definitiv 89 
        - la vot final 1
 
Retrimise la comisii 13
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 59

                               din care: - în dezbatere 
58

                                              - la vot final 1
 
 
 
 

o cele  94 iniţiative legislative votate privesc: 
                 -    4 iniţiative legislative elaborate de Guvern 

                 din care:  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                3 proiecte de legi iniţiate de Guvern 
     -  90 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi care s-au dezbătut în plenul 
Camerei Deputaţilor în săptămâna 13 martie – 17 martie 2006, 

respectiv, în şedinţele din 14 şi 16 martie 2006 
 

 

 I. Proiecte de legi pregătite în vederea  p r o m u l gă r i i -  3  p r o i e c t e  d e  l e g i :  
 

 Camera Deputaţilor  asigură redactarea  legii 
 

1. PL-x 688/2005 -  Lege privind Codul vamal al României   
 (prioritate legislativă U.E.) 
 

2. Pl-x 23/2006 - Lege privind procedura insolvenţei  
  (prioritate legislativă U.E.) 
 

3. PL-x 372/2005 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum 
şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora     
 

 II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i -  2  p r o i e c t e  d e  l e g i :  
 

1. Pl-x 664/2005 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Trei Sate, judeţul Mureş, prin 
reorganizarea comunei Ghindari  
 Se comunică respingerea propunerii legislative 
 

2. Pl-x 42/2006 - Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Crivăţ, judeţul Călăraşi, prin 
reorganizarea oraşului Budeşti   

 Se comunică respingerea propunerii legislative 

 

  
III. Proiecte  de legi şi  propuneri  legislative  respinse definitiv  de  Camera Deputaţilor- 89 
proiecte de legi: 
 

1. Pl-x 575/2005 - Propunerea legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind 
instituţia prefectului  
 

2. Pl-x 613/2005 - Propunerea legislativă privind sprijinirea construirii de locuinţe pentru tineri        
       

3. Pl-x 617/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la 
nunta de aur  
 

4. Pl-x 612/2005 - Propunere legislativă pentru reducerea birocraţiei şi eliminarea corupţiei                   
 

5. Pl-x 565/2005 - Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul veridicităţii 
acestora  
 

6. Pl-x  592/2005 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.501/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor religioase din România                  
 

7. Pl-x 568/2005 - Propunerea legislativă privind eliminarea corupţiei în domeniul administraţiei 
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publice  
 

8. Pl-x 591/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 – privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice   
 

9. Pl-x 567/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale   
 

10. Pl-x 566/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei                     
 

11. PL-x 225/2005 - Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată  
 

12. Pl-x 635/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.590/2003 
privind tratatele   
 

13. Pl-x 671/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de 
procedură penală  
 

14. Pl-x 559/2005 - Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii  
 

15. Pl-x 561/2005 - Propunerea legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de 
milioane de euro anual, pentru reabilitarea şcolilor şi construcţiilor şcolare din mediul rural   

16. Pl-x 560/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale 
căror case şi anexe gospodăreşti au fost inundate, în urma calamităţilor naturale                  
 

17. Pl-x 590/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România  
 

18. Pl-x 615/2005 - Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălţarea de biserici               
 

19. Pl-x 614/2005 - Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte 
prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.60/2001, privind achiziţiile publice  
 

20. Pl-x  589/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.45/2003 
privind finanţele publice locale  
 

21. Pl-x 564/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase 
în România  
 

22. Pl-x 648/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 
contractării de abonamente la Internet   
 

23. Pl-x 634/2005 - Propunerea legislativă privind elaborarea de către Guvern a fişei financiare pentru 
iniţiativele legislative  
 

24. 

 

Pl-x 637/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal             
 

25. Pl-x 274/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr.154/1998, 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă  funcţii de demnitate publică    
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26. Pl  253/2002 - Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea antifascistă din 

România  
   

27. Pl-x 582/2005 - Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor vârstnice   
 

28. Pl-x 583/2005 - Propunerea legislativă privind salarizarea personalului din domeniul 
învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici  
 

29. Pl-x 586/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii 
pensionari  
 

30. Pl-x 248/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice  
 

31. Pl-x 261/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.68 alin.4 din Legea 
nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea  
 

32. Pl-x 259/2005 - Propunerea legislativă privind susţinerea familiilor tinere  
 

33. Pl-x  260/2005 - Propunerea legislativă privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii 
unei familii  
 

34. Pl-x 276/2005 - Propunerea legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de 
milioane de euro anual pentru reabilitarea şi dotarea căminelor culturale din mediul rural  
 

35. PL-x 422/2005 - Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenţei  
 

36. Pl-x 275/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

37. Pl-x 466/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată  
 

38. Pl-x 467/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997          
 

39. Pl-x 577/2005 - Propunerea legislativă privind extinderea reţelei pieţelor de gros  
 

40. Pl-x 578/2005 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie  
 

41. Pl-x 616/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru 
producătorii agricoli care au însămânţat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum şi pentru 
cei care au înfiinţat culturi agricole în primăvara anului 2005           
 

42. Pl-x 687/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului 
funciar republicată  
 
 

43. Pl-x 680/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 
privind fondul funciar 
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44. Pl-x 425/2005 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 
 

45. Pl-x 562/2005 - Propunerea legislativă pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor naţionale şi 
judeţene prin contractarea unor credite externe  
 

46. Pl-x 543/2005 - Propunerea legislativă pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea 
unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier  
 

47. Pl-x 541/2005 - Propunerea legislativă privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră 
pentru obţinerea aurului şi argintului la Roşia Montană  
 

48. Pl-x 542/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004                   
 

49. Pl-x 558/2005 - Propunerea legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice                   
 

50. PL-x 550/2005 - Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind 
bursele private  
 

51. Pl-x 652/2005 - Propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea 
performanţei în pregătirea liceală şi universitară  
 

52. Pl-x 649/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea 
unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare              
 

53. Pl-x 679/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea 
unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare              
 

54. Pl-x 657/2005 - Propunerea legislativă privind uniformele şcolare  
 

55. Pl-x 659/2005 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele 
private   
 

56. Pl-x 584/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii  
 

57. Pl-x 493/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.23/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare  

58. Pl-x 576/2005 - Propunerea legislativă pentru încetarea finanţării de la bugetul statului a 
reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare  
durabilă 
 

59. Pl-x 544/2005 - Propunerea legislativă privind Programul naţional de realizare a centurilor rutiere 
de ocolire a municipiilor reşedinţă de judeţ  
 

60. Pl-x 573/2005 - Propunerea legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localităţi în 
vederea realizării investiţiilor în infrastructură  
 

61. Pl-x 574/2005 - Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în municipii      
 

62. Pl-x 570/2005 - Propunerea legislativă privind Programul de mansardări şi supraetajări de locuinţe    
 

63. Pl-x 572/2005 - Propunerea legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamităţi 
naturale  
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64. Pl-x 650/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea O.G.80/2001  
 

65. Pl-x 631/2005 - Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii 
serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale  
 

66. Pl-x 656/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 453/2001 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor                 
 

67. Pl-x 658/2005 - Propunerea legislativă privind rezolvarea situaţiei terenurilor cu destinaţii speciale  
 

68. Pl-x 636/2005 - Propunerea legislativă privind realizarea şi modernizarea trotuarelor în mediul 
rural   
 

69. Pl-x 651/2005 - Propunerea legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor 
naţionale, judeţene şi comunale  
 

70. Pl-x 569/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/1991 privind  
siguranţa naţională a României  
 

71. PL-x  607/2005 - Proiectul de Lege privind unele facilităţi pentru copiii, elevii şi studenţii care 
vizitează muzee  
 
 

72. Pl-x 581/2005 - Propunerea legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori     
 

73. Pl-x 611/2005 - Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a salariului minim pe 
economie  
 

74. Pl-x 678/2005 - Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor bărci cu motor în localităţile 
care au avut de suferit în urma inundaţiilor  
 

75. Pl-x 672/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi 
naturale în agricultură  
 

76. Pl-x 653/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România  
 

77. Pl-x 681/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale  
 

78. Pl-x 682/2005 - Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societăţile de 
asigurare şi supravegherea asigurărilor  
 

79. Pl-x 685/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea 
O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru 
finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli sport         
 

80. Pl-x 683/2005 - Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.16/2000 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
 

81. Pl-x 684/2005 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 
statului pentru salarizarea clerului  
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82. Pl-x 633/2005 - Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din 

motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 – 1 iulie 1964  
 

83. PL-x 674/2005 - Proiectul de Lege  privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, operă, 
operetă şi filarmonică pentru elevi şi studenţi  
 

84. Pl-x 37/2006 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război                  
 

85. Pl-x 38/2006 - Propunerea legislativă   pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  
 

86. Pl-x 35/2006 - Propunerea legislativă privind construirea de case pentru sinistraţi  
 

87. Pl-x 36/2006 - Propunerea legislativă de modificarea şi completare a Legii nr.119/2005 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   
 

88. Pl-x 34/2006 - Propunerea legislativă vizând înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea 
Naturii   
 

89. Pl-x 32/2006 - Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 
15/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr.543 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2003  
 

  
III.  Proiecte  de legi şi  propuneri  legislative la  vot  final  - 1  proict de lege : 
 

 PL-x 54/2006 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă  
Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de 
pesticide în plante şi produse vegetale  
  (prioritate legislativă U.E.) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ     
prioritar  al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară 
ordinară a anului 2006 
 

(situaţie la data de 17 martie 2006) 
                                                                                                                                                                                               
 
 

Cu adresa nr. 552/DRP/06.02.2006, Guvernul României a comunicat Lista Priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului  2006, care  cuprinde 98 de proiecte de legi.  
 
 

Dintre acestea, 34 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului 
legislativ la Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 

 
 
 

- lleeggii  îînn  ffaazzaa  ddee  pprroommuullggaarree   15

- proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor 8

- proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 11

 
                                                    TOTAL                                      34 
 
 
 

                                                                                                                  
- Camera Deputaţilor - camera decizională 24

 

- la comisii cu termen de depunere a raportului depăşit 6
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                                                                                                                                                                                          ANEXĂ 
                                                                                                                                  
                                                                                                              

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2006, 
aflate în  procesul legislativ la CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1177    mmaarrttiiee  22000066))  
  
  

II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE    ŞŞII  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  DDEE  PPRROOMMUULLGGAARREE  
  

Nr. 
crt Titlul   legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Lege privind ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale, la 
Bucureşti la 5 octombrie 2004. (poz. II.A-a-2) *)

Camera Deputaţilor 
PLx 528/16.11.2005 

Adoptat pe 13.12.2005 

Senat 
Adoptat pe 9.02.2006. 

Legea nr. 
24/2006 

2 Lege privind securitizarea creanţelor. (poz. II.A-b-7) Senat 
Adoptat pe 11.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 479/17.10.2005 
Adoptat pe 7.02.2006 

Legea nr. 
31/2006 

3 Lege privind obligaţiunile ipotecare. (poz. II.A-b-6) Senat 
Adoptat pe 11.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 480/17.10.2005 
Adoptat pe 6.02.2006 

Legea nr. 
32/2006 

4 Lege privind băncile de credit ipotecar. (poz. II.A-b-5) Senat 
Adoptat pe 17.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 488/24.10.2005 
Adoptat pe 6.02.2006 

Legea nr. 
33/2006 

5 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru 
investiţii imobiliare. (poz. II.A-b-4) 

Senat 
Adoptat pe 17.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 489/23.10.2005 
Adoptat pe 6.02.2006 

Legea nr. 
34/2006 

6 Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială. (poz. II.A-b-16). Senat 
Adoptat pe 17.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 536/23.11.2005 

Adoptat pe 14.02.2006 

Legea nr. 
47/2006 

7 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea 
unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare.  (poz. II.A-b-24) 

Senat 
Adoptat pe 05.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 620/12.12.2005 

Adoptat pe 14.02.2006 

Legea nr. 
48/2006 

8 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice. (poz. II.A-a-3) 

Camera Deputaţilor 
PL 707/2002/5.07.05 

Reexaminată -
8.11.2005 

Senat 
Reexaminată  
pe 23.02.2006 

Legea nr. 
49/2006 

 

        *) Se referă la  poziţia din Scrisoarea nr. 552/DRP/06.02.2006  transmisă Parlamentului de către  Guvernul României. 
12 
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Nr. 
crt Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

9 Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii.  (poz. II.A-b-13) Senat 

Adoptat pe 22.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 411/28.09.2005 

Adoptat pe 14.02.2006 

Legea nr. 
52/2006 

10 
Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Confederaţia Elveţiană privind 
cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni transnaţionale, 
semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005. (poz. II.A-b-22) 

Camera Deputaţilor 
PLx 596/05.12.2005 

Adoptat pe 06.02.2005 
Senat 

Adoptat pe 27.02.2006  

11 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al 
Bosniei şi Herţegovina privind redmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la 
Bucureşti la 10 octombrie 2005. (poz. II.A-b-23) 

Camera Deputaţilor 
PLx 640/14.12.2005 

Adoptat pe 06.02.2006 
Senat 

Adoptat pe 23.02.2006  

12 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, între România, 
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la 
Bucureşti la 8 decembrie 2005. (poz. II.A-b-8) 

Camera Deputaţilor 
PLx 663/19.12.2005 

Adoptat pe 14.02.2005 

Senat 
Adoptat pe 16.03.2006  

13 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă. (poz. II.A-b-3) 

Senat 
Respins pe 15.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 666/21.12.2005 

Adoptat pe 28.02.2006 
 

14 
Lege pentru ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul 
transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003.  
(poz. II.A-b-20) 

Camera Deputaţilor 
PLx 2/01.02.2006 

Adoptat pe 14.02.2005 

Senat 
Adoptat pe 14.03.2006  

15 
Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Italiană asupra transferării 
persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la 
frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003. (poz. II.A-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx 4/01.02.2006 

Adoptat pe 14.02.2005 
Senat 

Adoptat pe 15.03.2006  

  
          IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR        

            

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 58/2005 pentru mo-
dificarea Legii 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepse-
lor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. II.A-b-2) 

Senat 
Adoptat pe 26.09 2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 447/03.10.2005 
Raport suplimentar 

 depus pe 10.03.2006 

 

2 Proiectul Legii monumentelor de for public. (poz. II. A-b-12) Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 506/07.11.2005 
Raport de adoptare 

 depus pe 22.02.2006 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat. (poz. II.A-b-17). 

Senat 
Adoptat pe 17.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 539/23.11.2005 
Raport de adoptare 

 depus pe 16.03.2006 

 

4 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. (poz. II.A-b-14) 

Senat 
Adoptat pe 15.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 669/21.12.2005 
Raport de adoptare 
 depus pe 9.03.2006 

 

5 
Proiect de lege privind rambursarea ratelor de capital pentru cota parte din creditul acordat 
de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor 
costuri externe aferente acestei cote-părţi. (poz. II.A-a-6)  

Senat 
Adoptat pe 09.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 59/15.02.2006 
Raport de adoptare 
 depus pe 9.03.2006 

 

6 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 
(poz. II.A-a-5) 

Senat 
Adoptat pe 09.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 61/15.02.2006 
Raport de adoptare 

 depus pe 15.03.2006 

 

7 
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Ungară privind 
regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea şi asistenţa reciprocă, semnat la 
Bucureşti la 20 octombrie 2005.  (poz. II.B-15) 

Camera Deputaţilor 
PLx 96/27.02.2006 
Raport de adoptare 

 depus pe 14.03.2006 

Senat 
-  

8 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.  
(poz. II.B-20) 

Camera Deputaţilor 
PLx 97/27.02.2006 
Raport de adoptare 

 depus pe 14.03.2006 

Senat 
-  

          
  IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

          

                          11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii      
  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei. (poz. II.A-b-19) 
- Raport comun cu Comisia pentru tehnologia informaţiei 

Senat 
Adoptat pe 12.09.2002 

Camera Deputaţilor 
PL 444/17.09.2002 

(Pe 13.02.2006, BP a 
prelungit termenul) 
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                          22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiectul Legii energiei termice. (poz. II.A-b-21) Senat 
Adoptat pe 06.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 455/10.10.2005 
Termen: 27.03.2006 

 

                    

                                                33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee    
        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. II.A-b-1) 
 -Raport comun cu Comisia pentru  învăţământ şi cu Comisia juridică 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 15.02.2006 

 

                    

    44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aa  mmeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc  
        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. (poz. II.A-a-1) 
-Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 120/ 1.03.2006 
Termen: 30.03.2006 

 

  

                      55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă          
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. (poz. II.A-b-15) 
-Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie 

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 14/01.02.2006 

Termen: 16.02.2006 
 

2 
Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. (poz. II.A-a-1) 
-Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 120/ 1.03.2006 
Termen: 30.03.2006 

 

3 Proiect de lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale. (poz. II.B-13) Senat 
Adoptat pe 2.03.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 140/ 8.03.2006 
Termen: 4.04.2006 
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        66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee    
      

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. (poz. II.A-b-15) 
-Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 14/01.02.2006 

Termen: 16.02.2006 
 

                          

        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  ssppoorrtt  
        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. II.A-b-1) 
 -Raport comun cu Comisia pentru drepturile omului  şi cu Comisia juridică 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 15.02.2006 

 

2 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 205/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (poz. II.B-37) 

Senat 
Adoptat pe 2.03.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 135/08.02.2006 
Termen: 28.03.2006 

 

                              

      88))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă    
        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură . (poz. II. A-b-9) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 508/07.11.2005 
Termen: 22.11.2005 

 

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice. (poz. II. A-b-11) 

Senat 
Adoptat pe 14.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 533/21.11.2005 
Termen: 12.12.2005 

 

3 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional.   (poz. II. A-b-10) 

Senat 
Adoptat pe 22.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 605/05.12.2005 
Termen: 24.12.2005 

 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2006 privind trecerea 
Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor. (poz. II.B-1) 

Senat 
Adoptat pe 15.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 86/22.02.2006 
Termen: 16.03.2006 

 

                                    

    99))    llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii  
        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. II.A-b-1) 
 -Raport comun cu Comisia pentru drepturile omului  şi cu Comisia pentru învăţământ 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 15.02.2006 

 

      

 



17 

                      1100))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  tteehhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaţţiieeii  şşii  ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr  
  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei.  (poz. II.A-b-19) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Senat 
Adoptat pe 12.09.2002 

Camera Deputaţilor 
PL 444/17.09.2002 

(Pe 13.02.2006, BP a 
prelungit termenul) 
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F. Programul  legislativ prioritar pentru integrarea României în 
Uniunea Europeană pentru prima sesiune ordinară 

a anului 2006 
   

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1177  mmaarrttiiee  22000066))  

 
 
 

Cu adresa nr. 552/DRP/06.02.2006, Guvernul României a comunicat Lista Priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului  2006, care  cuprinde  86 proiecte de legi necesare 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană. 

 
 În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectele 

de legi referitoare la armonizarea legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene se supun de drept 
dezbaterii şi adoptării în procedură de urgenţă. 

  
Până în prezent, 47 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului 

legislativ la Camera Deputaţilor.  
 
Proiectele de legi menţionate se referă la 18 elemente angajate în cadrul criteriilor şi capitolelor de 

negociere cu Uniunea Europeană. Distribuţia proiectelor de legi, pe criterii şi capitole, este următoarea:  
 

 

 I.    Criteriile politice 

 
 1.1. Reforma administraţiei publice 7 
 1.2. Sistemul judiciar 2 
 1.3. Drepturile omului  2 

 

 II.    Capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene 

 

Capitolul   1 Libera circulaţie a mărfurilor  1 
Capitolul   3 Libera circulaţie a serviciilor 1 
Capitolul   4 Libera circulaţie a capitalurilor 1 
Capitolul   5 Dreptul societăţilor comerciale 2 
Capitolul   7 Agricultura 4 
Capitolul   9 Politica în domeniul transporturilor 3 
Capitolul 12 Statistică 1 
Capitolul 13 Politici sociale şi de ocupare a forţei de  muncă  2 
Capitolul 14 Energia 3 
Capitolul 16 Întreprinderi mici şi mijlocii 1 
Capitolul 20 Cultură şi audiovizual 3 
Capitolul 22 Protecţia mediului înconjurător 3 
Capitolul 24 Justiţie şi afaceri interne    9 
Capitolul 25 Uniunea vamală    1 
Capitolul 28 Controlul financiar 1 
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La data de 17 martie 2006, stadiul celor 47 proiecte de legi din Programul legislativ prioritar al 

Guvernului pentru integrarea României în Uniunea Europeană se prezintă astfel (Anexă):  
 
 

- legi în procedură de promulgare : 17 
- legi în faza de reexaminare : 1 

 - proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor : 3 
 - proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 22 
 - proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 4 

          
                                                                                                          Total: 47 
 
 
 
 
 

 - Camera Deputaţilor - cameră decizională : 37 
- la comisii cu termen de depunere a raportului depăşit : 8 
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                                                                                                                                                                                      ANEXĂ 
  

SSTTAADDIIUULL  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  DDEE  LLEEGGII  
ddiinn  PPrrooggrraammuull  lleeggiissllaattiivv  pprriioorriittaarr  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  RRoommâânniieeii    

îînn  UUNNIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNĂĂ    ppeennttrruu  pprriimmaa  sseessiiuunnee  oorrddiinnaarrăă  aa  aannuulluuii  22000066  
  

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1177  mmaarrttiiee  22000066))            

    II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  ŞŞII  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  DDEE  PPRROOMMUULLGGAARREE  
  

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comisia Comunităţilor Europene, în 
numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul Anual de Finanţare 2004, semnat la 
Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti la 7 iulie 2005. (poz. I.A-a-3)*) ( Cap. 7. – Agricultura) 

Camera Deputaţilor 
PLx  594/5.12.2005 

Adoptat pe 12.12.2005 

Senat 
Adoptat pe 06.02.2006 

Legea nr. 
25/2006 

2 
Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind 
fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură. (poz. I.A-b-5) 

(Cap. 7 – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 5.12..2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 621/12.12.2005 

Adoptat pe 06.02.2006 

Legea nr. 
26/2006 

3 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2004 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional 
Anticorupţie. (poz. I.A-a-9)  (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/04/15.06.2005 

Reexaminată  
pe 14.09.2005 

Senat 
Respins pe 9.02.2006 

Legea nr. 
35/2006 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind 
modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 
(poz. I.A-b-14) (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 24.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  599/05.12.2005 

Adoptat pe 14.02.2006 

Legea nr. 
36/2006 

5 
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.66/1997 privind regimul investiţiilor 
străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.  
(poz. I.A-b-3)  (Cap.4. – Libera circulaţie a capitalurilor) 

Senat 
Adoptat pe 8.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  645/12.12.2005 

Adoptat pe 13.02.2006 

Legea nr. 
46/2006 

6 Legea serviciilor comunale de utilităţi publice.  (poz. I.A-b-23)  ( I. Criterii politice - 1.1 
Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  513/9.11.2005 

Adoptat pe 14.02.2006 

Legea nr. 
51/2006 

7 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind 
Parchetul Naţional Anticorupţie. (poz.I.A-a-10)   (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PLx  452/05/20.02.2006 

Reexaminată 
pe 27.02.2006 

Senat 
Reexaminată 
pe 2.03.2006 

Legea nr. 
54/2006 

 

      *) Se referă la  poziţia din Scrisoarea nr. 552/DRP/06.02.2006  transmisă Parlamentului de către  Guvernul României.      
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Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 Lege privind siguranţa feroviară.  (poz. I.A-b-1)  ( Cap. 9 – Politica în domeniul 
transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 10.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  520/14.11.2005 

Adoptat pe 13.02.2006 

Legea nr. 
55/2006 

9 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind 
utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, republicată.         (poz. I.A-b-21) 
(Cap. 14 - Energia) 

Senat 
Adoptat pe 19.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 384/21.09.2005   

Adoptat pe 20.02.2006 
 

10 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă a activităţilor nucleare. (poz. I.A-b-20)    (Cap.14 – Energia) 

Senat 
Adoptat pe 10.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  477/17.10.2005 

Adoptat pe 28.02.2006 
 

11 
Lege pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 
pentru amendarea Concenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele 
produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992. (poz. 
I.A-b-18)  ( Cap. 9 – Politica în domeniul transporturilor) 

Camera Deputaţilor 
PLx  618/7.12.2005 

Adoptat pe 6.02.2006 

Senat 
Adoptat pe 27.02.2006  

12 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a 
energiei. (poz. I.A-b-6)  ( Cap. 14 – Energia) 

Senat 
Adoptat pe 8.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  644/14.12.2005 

Adoptat pe 20.02.2006 
 

13 
Lege privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii 
sau al unor părţi ale acestora. (poz. I.A-b-4)   
( Cap. 13 – Politici sociale şi de ocupare a forţei de  muncă) 

Senat 
Respins pe 15.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  665/21.12.2005 

Adoptat pe 28.02.2006 
 

14 Lege privind Codul vamal al României. (poz. I.A-b-7)   
(Cap.25. – Uniunea vamală) 

Senat 
Adoptat pe19.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  688/21.12.2005 

Adoptat pe 14.03.2006 
 

15 Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România şi Eurojust, semnat la 
Bruxelles, la 2 decembrie 2005. (poz. I.A-b-2) (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PLx  3/01.02.2006 

Adoptat pe 20.02.2006 
Senat 

Adoptat pe 13.03.2006  

16 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării. (poz. I.A-b-8)  ( Cap. 22. – Protecţia mediului 
înconjurător) 

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/01.02.2006 

Adoptat pe 7.03.2006 
 

17 
Lege privind procedura insolvenţei. 
(poz. I.A-b-17) ( I. Criterii politice - 1.2 Sistemul judiciar) 
-Raport comun cu Comisia economică   

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  23/01.02.2006 

Adoptat pe 14.03.2006 
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  IIII..    LLEEGGII  ÎÎNN  FFAAZZAA  DDEE  RREEEEXXAAMMIINNAARREE    
 

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Lege pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti. (poz.I.A-a-8) 
(Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
La Com. juridică ptr. 

raport de reexaminare 

Camera Deputaţilor 
PLx  670/14.09.2004 

Adoptat pe 10.05.2005 
 

  
IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind azilul în România. (poz. I.A-a-13) 
(Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne)  
-Raport comun cu Comisia ptr.  apărare   

Senat 
Adoptat pe 06.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  44/08.02.2006 
Raport de adoptare  

 depus  pe 14. 03.2006 

 

2 
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri d e 
pesticide în plante şi produse vegetale. (poz. I.A-a-18)   ( Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 09.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/15.02.2006 

Vot final. 
 

3 

Proiect de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 
pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de intreţinere, înlocuire şi 
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.  
(poz. I.A-a-4)  ( Cap. 20. - Cultură şi audiovizual)  

Senat 
Adoptat pe 20.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  98/27.02.2006 
Raport de adoptare  

 depus  pe 17. 03.2006 

 

  
IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

                                          11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii      
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 
privind transporturile rutiere.  (poz. I.A-b-19) 
(Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 28.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  335/28.07.2005 
Termen: 15.03.2006 

 

2 Proiectul Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. (poz. I.A-b-25)   
( I. Criterii politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  514/9.11.2005 
Termen: 4.04.2006 

 

3 Proiectul Legii serviciului de iluminat public. (poz. I.A-b-24)  ( I. Criterii politice - 1.1 
Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  515/9.11.2005 
Termen: 27.03.2006
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Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 Proiectul Legii serviciului de transport public local. (poz. I.A-b-26)  ( I. Criterii 
politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  516/9.11.2005 
Termen: 4.04.2006 

 

5 Proiectul Legii serviciului de salubrizare a localităţilor. (poz. I.A-b-22)  ( I. Criterii 
politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  517/9.11.2005 
Termen: 16.02.2006 

 

6 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia 
noilor soiuri de plante. (poz. I.A-a-17) (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 20.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  100/27.02.2006 
Termen: 21.03.2006 

 

7 
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. (poz. I.B-1) (Cap. 
16 - Întreprinderi mici şi mijlocii) 

Senat 
Adoptat pe 2.03.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  130/08.03.2006 
Termen: 30.03.2006 

 

 

                          22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee          
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a 
protecţiei vânatului nr.103/1996. (poz. I.A-b-9)  ( Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  26/01.02.2006 
Termen: 21.02.2006 

 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. (poz. I.A-a-6) (Cap. 22. – Protecţia mediului 
înconjurător)   -Raport comun cu Comisia ptr. administraţie publică 

Senat 
Adoptat pe 15.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  78/22.02.2006 
Termen: 30.03.2006 

 

3 Proiect de lege privind organizarea şi efectuarea anchetei structurale în agricultură în 
anul 2006.   (poz. I.A-a-2)  (Cap. 12 – Statistica) 

Senat 
Adoptat pe 20.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  99/27.02.2006 
Termen: 16.03.2006 

 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia 
noilor soiuri de plante. (poz. I.A-a-17) (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
-Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

Senat 
Adoptat pe 20.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  100/27.02.2006 
Termen: 21.03.2006 

 

 

                          33))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee          
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. 
(poz. I.A-b-13) ( I. Criterii politice - 1.3  Drepturile omului) 
-Raport comun cu Comisia juridică  

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  25/01.02.2006 
Termen: 20.03.2006 
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44))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală. (poz. I.B-18)  
( I. Criterii politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Camera Deputaţilor 
PLx  52/13.02.2006 

Retrimis pe 16.03.2005 
ptr. raport suplimentar 

Termen: 23.03.2006 

Senat 
-  

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. (poz. I.A-a-6) (Cap. 22. – Protecţia mediului 
înconjurător)   -Raport comun cu Comisia ptr. agricultură 

Senat 
Adoptat pe 15.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  78/22.02.2006 
Termen: 30.03.2006 

 

3 Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.  
(poz. I.A-a-5)  ( Cap. 22. – Protecţia mediului înconjurător) 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  114/ 1.03.2006 
Termen: 28.03.2006 

 

  

55))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă            

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind pensiile facultative. (poz. I.A-a-11)   ( Cap. 13 – Politici 
sociale şi de ocupare a forţei de  muncă) 

Senat 
Adoptat pe 09.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  53/15.02.2006 
Termen: 09.03.2006 

 

                          

                          66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  ssppoorrtt            
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I.A-b-11)  (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
 -Raport comun cu Comisia juridică  şi cu Comisia pentru  cultură 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  505/7.11.2005 

(Pe 13.02.2006, BP a 
prelungit termenul) 

 

  

                          77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă            
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I.A-b-11)  (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
 -Raport comun cu Comisia juridică  şi cu Comisia pentru  învăţământ 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  505/7.11.2005 

(Pe 13.02.2006, BP a 
prelungit termenul) 
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Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia. (poz. I.A-b-12)  (Cap. 20. – Cultură şi audiovizual) 

Senat 
Adoptat pe 07.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  518/9.11.2005 
Termen: 5.12.2005 

 

3 
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. (poz. I.A-b-10)  (Cap.1. – Libera circulaţie a 
mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 17.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  537/23.11.2005 
Termen: 13.12.2005 

 

                          

    88))    llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii          
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (poz. I.A-b-11)  (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
-Raport comun cu Comisia pentru cultură şi cu Comisia pentru  învăţământ 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  505/7.11.2005 
(Pe 13.02.2006, BP a 
prelungit termenul) 

 

2 
Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal. (poz. I.A-b-15) (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri 
Interne) 

Senat 
Respins pe 17.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  538/23.11.2005 

Retrimis pe 13.02.2005 ptr. 
raport suplimentar 

 

3 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor legi. (poz. I.A-b-16) 
(Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  24/01.02.2006 
Termen: 21.02.2006 

 

4 
Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.  
(poz. I.A-b-13) ( I. Criterii politice - 1.3  Drepturile omului) 
-Raport comun cu Comisia ptr.  drepturile omului   

Senat 
Adoptat pe 21.12.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  25/01.02.2006 
Termen: 20.03.2006 

 

5 Proiect de Lege privind statutul personalului de probaţiune. (poz. I.A-a-19)  
( I. Criterii politice - 1.2 Sistemul judiciar) 

Senat 
Adoptat pe 2.03.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  129/08.02.2006 
Termen: 30.03.2006 

 

6 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea altor legi. (poz. I.A-a-14) (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri 
Interne) 

Senat 
Adoptat pe 2.03.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  136/08.02.2006 
Termen: 06.04.2006 
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                            99))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  tteehhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaţţiieeii  şşii  ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr            
    

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic.   
(poz. I.B  -36) ) (Cap. 3 - Libera circulaţie a serviciilor) 

Senat 
Adoptat pe 27.02.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  125/06.03.2006 
Termen: 21.03.2006 

 

  
  VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  ŞŞII  TTRRAANNSSMMIISSEE  LLAA  SSEENNAATT  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
(poz. I.A-a-1)  (Cap. 28 – Controlul financiar) 

Camera Deputaţilor 
Plx  378/19.09.2005 

Adoptat pe 07.11.2005 

Senat 
Pe ordinea de zi.  

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2006 pentru 
modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002. (poz. I.B-26)  (Cap. 20. – Cultură şi 
audiovizual) 

Camera Deputaţilor 
PLx  46/13.02.2006 

Adoptat pe 7.03.2006 

Senat 
La Com. cultură 

pentru raport. 
 

3 Proiectul Legii-cadru a descentralizării. (poz. I.B-19)  
( I. Criterii politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Camera Deputaţilor 
PLx  51/13.02.2006 

Adoptat pe 7.03.2006 

Senat 
La Com. adm. publică 

pentru raport. 
 

4 
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma, la 4 noiembrie 2000.  
(poz. I.B-21)  ( I. Criterii politice - 1.3  Drepturile omului) 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/20.02.2006 

Adoptat pe 7.03.2006 

Senat 
La Com. dr. omului 

pentru raport. 
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G. Bilanţul activităţii comisiilor permanente 
din Camera Deputaţilor 

 
(la data de 17 martie 2006) 

 

I. În perioada  13– 17 martie 2006 
 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte, din care 2 rapoarte 
suplimentare pentru iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor. Comisiile 
permanente au depus şi  69  avize. 

  
 Cele 24 rapoarte depuse sunt: 
 

♦ rapoarte de adoptare 19
♦ rapoarte de respingere 6

 
 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului 5
♦ ordonanţe ale Guvernului 2
♦ acorduri şi alte acte internaţionale 5
♦ alte proiecte  de legi şi propuneri legislative 13

 
 
Situaţia pe comisii  a rapoartelor depuse este redată în Anexă . 
 
La comisii se află în prezent 177 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 38 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 33 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2006, din care  22 proiecte de legi sunt necesare pentru integrarea României în 
Uniunea Europeană, iar 11 sunt proiecte de legi prioritare pentru realizarea altor obiective din Programul 
Guvernului pentru sesiunea parlamentară februarie –iunie 2006.  

 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 

A) Comisiile parlamentare au întocmit 893 de rapoarte, din care: 
 

 În 
anul 2005 

În 
anul 2006 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 141 
♦ rapoarte suplimentare pentru iniţiative legislative aflate pe    ordinea 

de zi a plenului Camerei Deputaţilor 
 

76 
 

14 
♦ rapoarte comune cu comisii de la Senat 40 3 

TOTAL     735 158 
 

  B) Au fost depuse  15 rapoarte de mediere 15 0  
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RAPOARTE 
depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor  

în  săptămâna 13  - 17 martie  2006 
 

                                    I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.17 alin (2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale (PL x 88/2006). 

1 deputat, 
adoptat  
de Senat 

28.02.06 Raport de aprobare 
(122/R din 14.03.06) 

2 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele 
de stat (PL x 673/2005). 

1 deputat, 
adoptat  
de Senat 

14.03.06 
Raport suplimentar 

de respingere 
(62/RS din 15.03.06) 

 

                                         II. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
197/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae 
Archaeologiae Consilium (EAC), al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor 
Artelor şi a Agenţiilor Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN 
(PL x 82/2006). 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

7.03.06 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(132/R din 17.03.06) 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind 
aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea 
României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la 
Baku la 8 septembrie 1998 (PL x 87/2006).

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

7.03.06 Raport de aprobare  
(133R din 17.03.06) 

28
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Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

3 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.67 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale (Pl x 90/2006).

1 dep., 
respinsă  
de Senat 

14.03.06 Raport de respingere 
(134/R din 17.03.06) 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene (PL x 98/2006) – prioritate 
legislativă UE. 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

14.03.06 Raport de aprobare  
(135/R din 17.03.06) 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Acordului de garanţie între România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 
2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania 
de Apă Someş" S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă în localităţi urbane din Bazinul hidrografic Someş-Tisa" inclus în 
Programul "Dezvoltarea Infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), 
faza I"    (PL x 106/2006). 

Guvern  7.03.06 Raport de aprobare  
(136/R din 17.03.06) 

6 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru 
anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 (PL x 107/2006). 

Guvern  7.03.06 Raport de aprobare  
(137/R din 17.03.06) 

7 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 
2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 (PL x 108/2006). 

Guvern  7.03.06 Raport de aprobare  
(138/R din 17.03.06) 

8 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri 
(PL x 118/2006). 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

14.03.06 Raport de aprobare  
(139/R din 17.03.06) 

9 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Administrare a Fondului 
Fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul Fiduciar 
susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a 
romilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005 (PL x 127/2006). 

Guvern  14.03.06
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(140/R din 17.03.06) 

 



 

                                             III. Comisia pentru industrii şi servicii    
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2005 pentru 
aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
(PL x 68/2005/2006) – reexaminare la solicitarea Preşedintelui României. 

 
Guvern, 

adoptat de 
Senat 

14.03.06 Raport de aprobare  
(142/R din 17.03.06) 

                          

                                             IV. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
 
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperaţiei 
agricole nr.566/2004 (Pl x 606/2005). 

2 deputaţi, 
respinsă  
de Senat 

7.03.06 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(124/R din 14.03.06) 

2 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind 
resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura (PL x 622/2005) 
 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura (Pl x 41/2006). 
 

1 deputat, 
adoptat  
de Senat 

 

5 deputaţi, 
respinsă  
de Senat 

7.03.06 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(125/R din 14.03.06) 

3 
Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei în vederea diminuării 
efectelor produse de inundaţiile din anul 2005 (Pl x 84/2006). 
-  raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

5 parlam., 
respinsă  
de Senat 

7.03.06 Raport de respingere 
(126/R din 14.03.06) 

 

                                             V. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic   
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei în vederea diminuării 
efectelor produse de inundaţiile din anul 2005 (Pl x 84/2006). 
-  raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

5 parlam., 
respinsă  
de Senat 

7.03.06 Raport de respingere 
(126/R din 14.03.06) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă (PL x 61/2006) – prioritate legislativă. 
- raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

9.02. 06 Raport de aprobare 
(127/R din 15.03.06) 
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Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

3 
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.351/2001 privind aprobarea 
planului de amenjare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV a Reţeaua de 
localităţi (Pl x 70/2006). 

3 
parlamentari 14.03.06 Raport de respingere 

(130/R din 16.03.06) 

                                                VI Comisia pentru muncă şi protecţie socială     

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat (PL x 539/2005) – prioritate legislativă. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
8.03.06 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(129/R din 16.03.06) 
 
 

                                                 VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind azilul în România (PL x 44/2006) – prioritate 
legislativă UE. 
- raport comun cu Comisia pentru apărare. 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

1.03.06 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(123/R din 14.03.06) 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă (PL x 61/2006) – prioritate legislativă. 
- raport comun cu Comisia pentru administraţie publică. 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

9.02. 06 Raport de aprobare 
(127/R din 15.03.06) 

3 Propunere legislativă privind completarea Codului de procedură penală 
(Pl x 93/2006). 

1 senator, 
respinsă  
de Senat 

8.03.06 Raport de respingere 
(128/R din 16.03.06) 

4 Proiect de Lege privind modificarea art.3 alin.(2) al Legii nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială (PL x 64/2006). 

3 deputaţi, 
adoptat de 

Senat 
15.03.06 Raport de respingere 

(131/R din 17.03.06) 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare 
"Gojdu", semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005 (PL x 1/2006).

Guvern  15.03.06

Raport  suplimentar 
de aprobare cu 
amendamente 

(72/RS din 14.03.06) 

 



                                          

                                            VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
 

Nr. 
crt. Denumirea proiectului Iniţiator Data  

dezbaterii Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Ungară 
privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea şi asistenţa 
reciprocă, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005 (PL x 96/2006) – prioritate 
legislativă. 

Guvern  8.03.06 Raport de aprobare 
(120/R din 14.03.06) 

2 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale (PL x 97/2006) – prioritate legislativă. Guvern  8.03.06

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(121/R din 14.03.06) 

3 
Proiect de Lege privind azilul în România (PL x 44/2006) – prioritate 
legislativă UE. 
- raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern, 
adoptat  
de Senat 

1.03.06 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(123/R din 14.03.06) 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului 
Român de Informaţii (PL x 115/2006). 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
14.03.06 Raport de aprobare  

(141/R din 17.03.06) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

   

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 

 
 

MOŢIUNEA 
„Simptomele unei economii îmbolnăvite” 

 
Domnule Preşedinte 
Doamnelor şi domnilor deputaţi 

 
 

Având în vedere: 
- scăderea creşterii economice, de la peste 8% în anul 2004 la circa 4% în anul 2005 cu influenţe 

nefavorabile asupra fondurilor destinate sectoarelor de sănătate şi învăţământ, precum şi a 
ocupării forţei de muncă; 

- pierderea de aproape un miliar de euro venituri bugetare, prin adoptarea cotei unice de 
impozitare, elementul esenţial al începutului regresului economic şi social în România; 

- majorări de preţuri, tarife şi accize în avans faţă de planurile stabilite cu partenerii europeni, 
pentru a încerca să se compenseze scăderile veniturilor bugetare; 

- modificarea de 4 ori ca Codului fiscal cu efecte grave în ceea ce priveşte predictivitatea 
mediului de afaceri; 

- oprirea unor mari lucrări de infrastructură, ce a determinat o scădere a ritmului în industria 
construcţiilor, cu deosebire pentru realizarea obiectivelor din domeniul utilităţilor publice; 

- depăşirea semnificativă în sens negativ a ţintei de inflaţie stabilită prin Programul 
guvernamental pe anul 2005; 

- blocarea acordului cu F.M.I. a cărui consecinţe vor fi resimţite încă din acest an; 
- modul iresponsabil în care a fost construit bugetul anului 2006 ceea ce demonstrează direcţia 

permanent necontrolabilă a politicii fiscale din România. 
 

Subsemnaţii, parlamentari membri ai Grupului Partidului Social Democrat prezentăm astăzi, o 
moţiune simplă prin care solicităm exprimarea votului de neîncredere pentru responsabilitatea Guvernului 
Tăriceanu faţă de climatul economic şi financiar din România, pentru dispreţul faţă de mediul de afaceri şi 
pentru haosul creat în cadrul legislaţiei fiscale. 

 
În majoritatea lor, măsurile luate în anul 2005 nu au avut legătură cu Programul de 

guvernare al Alianţei portocalii. Platforma program din campania electorală, programul de guvernare 
nu au fost respectate. Deciziile portocalii sunt o dovadă de inconsecvenţă şi de imoralitate politică. 
Guvernul nu a realizat, practic, nimic în domeniul social, din contră starea de lucru s-a degradat 
permanent, din ce în ce mai mult. 

Criticile aduse de Partidul Social Democrat la adresa Guvernului Tăriceanu sunt întărite de 
Fondul Monetar Internaţional, care şi-a exprimat limpede îngrijorările sale cu privire la evoluţia politicii 
macroeconomice a României, subliniind: 

„Autorităţile României nu au reuşit să stabilească un pachet coerent de acţiuni şi aplică măsurile 
din domeniul fiscal indiferent de consecinţe.” 

Scăderea gradului de colectare a veniturilor, creşterea alarmantă a nivelului arieratelor, 
stoparea procesului de restructurare, reducerea sensibilă a dinamicii investiţiilor, nerealizarea 
lucrărilor angajate privind protecţia mediului, scăderea competitivităţii cu multe locuri faţă de anul 
2004, diminuarea gradului de deschidere reală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale de către 

 33



Camera Deputatilor 
Newsletter – săptămâna 13 martie – 17  martie  2006 

 
grupurile de interese menţionate, de altfel de către Preşedintele României, precum şi incapacitatea de 
fundamentare corespunzătoare a bugetului pentru anul 2006, a determinat ruperea acordului cu  
Fondul Monetar Internaţional, confirmând incapacitatea României de a fi pregătită pentru aderarea 
la Uniunea Europeană la termenul stabilit. Credem că este deosebit de important pentru toţi 
participanţii la această şedinţă a Camerei Deputaţilor pentru a reaminti care au fost concluziile 
Raportului Comisiei Europene privind starea economiei româneşti. În acest cadru s-au făcut 
următoarele menţiuni: 

- există riscul unei creşteri economice dezechilibrate; 
- au sporit semnificativ deficitele balanţei comerciale şi a contului curent; 
- sunt probleme în aplicarea legii falimentului; 
- politica de salarizare din sectorul public a fost incoerentă; 
- creşterea economică s-a bazat dominant pe consum şi nu pe investiţii; 
- cota unică a condus la amplificarea dezechilibrelor economice cu efect în deplinul 

ponderii veniturilor bugetare în Produsul Intern Brut; 
- s-a înrăutăţit imaginea Românei în relaţiile cu organizaţiile financiare internaţionale. 
Concluziile vizitei recente a Comisarului pentru Politici Economice şi Financiare al Uniunii, 

domnul Joaquin Almunia, reprezintă o sentinţă fără echivoc la adresa politicii economice a Guvernului 
Tăriceanu, de fapt o sentinţă rostită cu mult timp înainte de P.S.D. legată de eşecul cotei unice atât în plan 
economic cât şi în plan social. Verdictul pe care Comisarul Uniunii Europene îl va da în legătură cu 
integrarea în Uniunea Europeană în anul 2007, pa plan economic va fi pe măsura incompetenţei 
echipei de guvernare. 

Guvernul prin vocea lui Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu avea în vedere revenirea 
asupra greşelilor pe care le-a făcut şi nu va persista în ele prin propuneri noi de creşteri ale taxelor. Totuşi 
cabinetul actual încearcă să propună majorări la taxa de proprietate. De asemenea, majorarea 
impozitului pe terenul agricol este o măsură prin care actuala coaliţie doreşte să umple golul creat în 
bugetul de stat. 

Guvernul Tăriceanu nu vrea să recunoască greşelile. Măsurile pe care le propune pentru 
remedierea acestei situaţii sunt fără efect, sunt măsuri care nu vor conduce la nimic bun pentru 
această ţară pe termen scurt, mediu şi lung, ci din contră vor duce la o adâncire şi mai profundă a 
decalajelor dintre cei cu venituri mici şi cei cu venituri mari, la creşterea alarmantă a ponderii 
populaţiei sărace. 

Riscurile pe care Comisarul U.E. le-a arătat, sunt riscuri legate de creşterea alarmantă a 
inflaţiei şi a deficitelor externe pentru România ca viitor membru al Uniunii Europene. Aceste eşecuri 
guvernamentale, aceste eşecuri în politica economică şi socială semnalate constant de către Partidul 
Social Democrat, nici măcar acum nu se încearcă a fi reparate, perspectiva fiind sumbră atât pentru 
acest an cât şi pentru restul eventualei perioade la care va rămâne Guvernul Alianţei portocalii. 
Facem apel la politicienii aflaţi la putere să îşi asume responsabilitatea faţă de greşelile pe care le-au 
făcut şi le fac permanent. Să nu ducă ţara, într-o direcţie greşită, astfel încât în anul 2007 România să 
poată să răspundă obligaţiilor pe care le va avea ca viitor stat membru al Uniunii Europene. 

Să nu uităm că azi România este unul din statele cu veniturile cele mai mici ca pondere a 
veniturilor bugetare în Produsul Intern Brut, aproximativ 30%, iar cerinţa minimală a Uniunii Europene 
pentru anul care urmează este de peste 35%. 

Bugetul are nevoie de bani pentru proiecte de infrastructură, proiecte în domeniul educaţiei, 
sănătăţii şi protecţiei sociale. Cu ce bani se vor face aceste lucruri? 

Pe lângă redistribuirea venitului creat anual în favoarea clientelei politice de dreapta, Alianţa 
„Demagogie şi Amatorism” a considerat că, trebuie împărţită şi avuţia naţională. 

Astfel, în cele câteva „kilograme de legi” privind aşa zisa reformă a proprietăţii, promovată în 
mod dictatorial, prin asumarea răspunderii guvernamentale, s-a făcut fără dezbaterea textelor legale şi a 
amendamentelor opoziţiei, căreia i s-a pus „pumnul portocaliu” în gură. S-au introdus prevederi care vor 
genera importante convulsii şi costuri sociale, cu imense costuri bugetare. În acest cadru, este vorba, 
doamnelor şi domnilor deputaţi, de 9 miliarde de dolari de care vor beneficia 200.000 de cetăţeni, care cu 
siguranţă nu fac parte din categoriile cu venituri mici şi condiţii de viaţă modeste. Vor plăti însă, mulţi ani de 
acum în acolo, toţi ceilalţi cetăţeni ai României. 

 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
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Pentru a ascunde situaţia dezastroasă a României Alianţa D.A. aplică „rectificări” statistice 

încercând să arate performanţele unei creşteri economice portocalii. 
De la apariţia Buletinului statistic lunar nr. 12/2005, cu informaţii privind evoluţia producţiei 

industriale şi a productivităţii muncii în industrie suntem martorii unei bizarerii pe care nu ştim cum să o 
catalogăm. 

Astfel, după publicarea, lună de lună, de către Institutul Naţional de Statistică, în perioada 
ianuarie – noiembrie 2005, în cele 11 buletine statistice pentru primele 11 luni ale anului 2005, a dinamicilor 
lunare obţinute de producţia şi productivitatea muncii, în Buletinul nr. 12 au fost modificate, majorându-se 
pentru fiecare lună nivelurile publicate anterior, pentru a creşte, e limpede că doar artificial, 
contribuţia acestei ramuri la Produsul Intern Brut. „Modificarea” este prezentată în Buletinul nr. 12 ca 
fiind o „rectificare”. 

Ne întrebăm: 
- De ce nu s-au rectificat timp de 11 luni şi cum au intervenit „schimbări metodologice” 

tocmai în luna decembrie? 
Suntem în faţa unei acţiuni inedite: în statistica românească nu s-a întâmplat niciodată o 

asemenea situaţie, în mod evident, se forţează dinamica industrială şi respectiv a productivităţii 
muncii în industrie, pentru a se prezenta o creştere pe ansamblu economiei mai mare de 4%, care, de 
altfel şi cu aceste artificii se va situa la mai puţin de jumătate din creşterea realizată în anul 2004. 

Merită reţinut faptul că, dacă s-ar fi păstrat datele statistice publicate pentru primele 11 luni 
creşterea Produsului Intern Brut nu depăşea 3,5 – 3,6%. 

La fel s-au corectat datele statistice publicate pentru productivitatea muncii în industrie. 
Cu toate aceste artificii, creşterile sunt sub jumătate din cele obţinute în 2004, îndepărtând 

realizarea obiectivului de reducere a decalajelor la acest indicator. 
În altă ordine de idei, creşterea substanţială preţurilor şi tarifelor, cu deosebire la utilităţi, 

a creat şi creează mari probleme cetăţenilor ţării, mai ales categoriilor defavorizate – şomeri, 
pensionari, tineri cu salarii indecente. 

Institutul Naţional de Statistică publică următoarele creşteri de tarife pentru decembrie 
2005 faţă de decembrie 2004: 

+ 36,5% la gaze naturale; + 20% la energie termică; + 25,7% la apă, canal şi salubritate; + 
22,4% la transport urban. 

La această situaţie se adaugă creşterile de preţuri la alimentele de bază care au ajuns în 
decembrie 2005 mult mai mari decât rata inflaţiei, situată, după cum ştiţi la 8,6% îndeosebi la legume 
(+ 21,4%), carne de porc şi de pasăre, pâine, iar cu preţul laptelui am intrat în Uniunea Europeană. 

Suntem în faţa unei situaţii de alarmă.  
Factura la întreţinere a ajuns să fie în 2006 mai mare decât veniturile multora dintre 

români. 
Rezultatele calculelor Asociaţiei Habitat privind valoarea facturii numai pentru apă caldă şi 

căldură, arată creşteri cu 60% mai mari faţă de decembrie 2005. Astfel, numai pentru agentul termic 
factura reprezintă:  

- 1.600.000 lei la o garsonieră; 
- 2.500.000 lei la un apartament cu 2 camere; 
- 3.500.000 lei la un apartament cu 3 camere; 
- 4.000.000 lei la un apartament cu 4 camere. 
În cursul acestui an situaţia se agravează în continuare, preţul gazelor naturale va creşte 

cu încă circa 40% conform comunicatului difuzat de Ministerul Economiei. 1000 Nmc gaze naturale 
vor echivala cu 3 salarii minime pe economie, în condiţiile în care 40% dintre români trăiesc din 
venitul minim garantat. 

În contrast cu majorările substanţiale de preţuri şi tarife, sporurile de venituri sunt situate 
cu mult sub creşterile prezentate. Astfel, pensia medie a crescut cu numai 12,9%, iar alocaţiile şi 
ajutoarele sociale cu numai 5,5%. În aceste condiţii este evidentă reducerea drastică a puterii de 
cumpărare a veniturilor populaţiei în 2005 cu circa 10 – 14%, iar perspectiva acestui an este şi mai 
întunecată. 

Să nu uităm că au beneficiat de creşteri ale pensiilor, în urma recalculării, doar 1,6 
milioane pensionari, cu o creştere medie a pensiei de 21%, dar aproape 2 milioane de pensionari nu au 
beneficiat de măriri ale pensiei ca urmare a recalculării. 
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De asemenea, la 1 ianuarie 2006 s-a procedat la majorarea punctului de pensie, proces ce a 

înlocuit indexarea pensiilor cu rata inflaţiei prognozată. Din totalul pensionarilor din sistemul 
asigurărilor sociale de stat, circa 1,4 milioane de pensionari nu au beneficiat de loc de această 
majorare ca urmare a unei modificări din anul 2005 a Legii pensiilor. 

Cea mai mare parte a pensionarilor din România înregistrează o deteriorare gravă a 
nivelului de trai datorită „îngheţării” veniturilor din pensii înregistrate după 1 ianuarie 2005 sau 
datorită majorării cu doar 3% a pensiilor la 1 ianuarie 2006. 

În condiţiile în care consumul specific unor persoane vârstnice se caracterizează şi prin o 
pondere crescută a medicamentelor (în 2005 a fost practic eliminată gratuitatea unor medicamente) şi 
a serviciilor medicale, efectul evoluţiei cuantumului pensiilor este amplificat în efectele sale sociale 
negative. 

Alte venituri de natura protecţiei sociale: indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare sociale au crescut în 
anul 2006 doar cu 5,5% faţă de rata prognozată a inflaţiei, sau cu rate de majorare a costurilor deja infirmate 
de realitate, de exemplu creşterea costurilor cu încălzirea locuinţei. Inflaţia pentru ianuarie 2006 este deja cu 
mult mai mare decât cea prognozată, ceea ce impune o reconsiderare a ajutoarelor şi alocaţiilor sociale, 
îndeosebi ajutorului pentru încălzirea locuinţelor pentru a le pune în acord cu creşterile reale ale consturilor 
de întreţinere a locuinţelor. 

Nu este un secret nici pentru Guvernul Alianţei portocalii că sporirea substanţială a 
preţurilor şi tarifelor a creat şi creează mari probleme cetăţenilor ţării, cu deosebire a categoriilor 
defavorizate.  

 
Stimaţi guvernanţi,  
Nu există justificări în tragedia pe care o practicaţi, orice argumente aţi încerca să aduceţi 

nu îi încălzeşte cu nimic pe români, nu îi dezgheaţă pe cei îngheţaţi, nu îi satură pe cei înfometaţi 
pentru visul de a „TRĂI BINE” aşa cum aţi promis. 

Există destule argumente pentru a demonstra că economia României este o economie 
„bolnavă”, iar prin măsurile economico – financiare, prin taxele, preţurile şi tarifele pe care le aplicaţi 
îmbolnăviţi iremediabil populaţia acestei ţări. 

În acest context, considerăm că sunt necesare următoarele măsuri: 
 Diminuarea cotei de T.V.A. la produsele agro-alimentare de bază: pâine, lapte, 

ulei, zahăr, carne; 
 Îngheţarea costurilor locative pentru persoanele cu venituri mici în anul 2006; 
 Creşterea venitului minim garantat la 4.300.000 lei; 
 Revizuirea sistemului de pensii în scopul majorării substanţiale a acestora; 
 Relansarea creşterii economice la ritmuri anuale de 6 – 7%; 
 Îmbunătăţirea efectivă a condiţiilor de trai a cetăţenilor ţării; 
 Renunţarea la cota unică şi revenirea la un sistem de impozitare progresiv pentru 

creşterea veniturilor bugetare dar şi pentru o solidaritate socială mai puternică. 
 

X 
X                 X 

 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Având în vedere că, Alianţa D.A., după ce a luat puterea fără câştigarea alegerilor, ci doar 

prin negocieri împotriva dorinţei electoratului, a implementat o serie de măsuri prin care a avantajat 
numai pe cei cu venituri mari şi foarte mari, respectiv clientela politică a acestei Alianţe, în timp ce 
pentru majoritatea populaţiei s-au înrăutăţit condiţiile de viaţă, iar economia a intrat în regres şi mari 
dezechilibre economice ce se vor agrava pe termen mediu şi lung, vă rog să votaţi moţiunea simplă 
„Simptomele unei economii îmbolnăvite”. 

Scopul acestei moţiuni este să determinăm Guvernul actual să înţeleagă gravele prejudicii 
aduse economiei şi cetăţenilor ţării, să-şi schimbe radical politica dezastruoasă promovată până în 
prezent, inclusiv printr-o schimbare a Guvernului actual.  
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 Declaraţii 

 
 

Deputat George Băeşu  
Sugarii sunt condamnaţi „să trăiască bine”! 
 

      Guvernul României îi învaţă pe vrânceni, încă de la primele zile de după naştere, să trăiască raţional. 
Pentru a fi sigur de reuşita acţiunii, dă cu raţia laptele praf sugarilor ale căror mame, din diverse motive, nu 
pot alăpta. Distribuirea raţionalizată a laptelui praf a început, în acest an, în martie. În ianuarie şi februarie, 
copiii de până la un an au fost liberi să mănânce terci, ceai de mac, zahăr la tifon, eventual lapte de vacă şi 
alte alimente supravitaminizate. Din informaţiile publicate în mass media am înţeles că şi în alte judeţe 
sugarii se află într-o situaţie asemănătoare.  

Drept cauză a acestei condamnabile stări de lucruri, Ministerul Sănătăţii invocă neorganizarea 
licitaţiei pentru desemnarea firmelor ce urmează să facă aprovizionarea cu lapte praf. Cauza acestei cauze 
este lipsa banilor, aşa cum declară directorul Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea. Justificarea este 
năucitoare pentru că vine după începerea aplicării magistralei reforme a sănătăţii elaborată de ministrul 
Eugen Nicolăescu pentru ca românii să trăiască în bunăstare încă de la primele lor zile de viaţă. Justificarea 
este profund nedreaptă şi pune o nemeritată pată pe blazonul Guvernului care a supraalimentat bugetul ţării 
prin cota unică de impozitare. Şi a asigurat, astfel, şi fonduri pentru programe de sănătate, aşa cum este şi cel 
ce se referă la hrănirea cu lapte praf a unor categorii de nou născuţi.  

Ceea ce nu spune nici Guvernul şi nici ministrul Nicolăescu, spune presa, anunţând că „Ministerul 
Sănătăţii va pune punct pomenii electorale născocite de PSD” şi că în 2006 va reduce la jumătate banii 
alocaţi pentru lapte praf în 2005. Prin „pomana” pesedistă, prea multe mame ar fi fost determinate să 
abandoneze nobila datorie de a-şi hrăni de la sân pruncii. În realitate, prin reducerea la jumătate a banilor 
alocaţi pentru cumpărarea laptelui praf, Ministerul Sănătăţii şi Guvernul condamnă la foame şi subdezvoltare 
mii de nou născuţi şi la suferinţă psihică pe mamele care nu pot alăpta din cauze medicale şi sociale – stres, 
oboseală, vârstă înaintată, sărăcie.  

În aceste condiţii, solicit domnului ministru Eugen Nicolăescu să dispună măsurile necesare pentru 
ca toţi copiii din Vrancea cuprinşi în programul guvernamental să primească laptele praf la care au dreptul.   
 

*** 
    Deputat Monalisa Găleteanu  

Înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare „Gojdu” 
 

 Într-o ţară care se vrea democratică şi în care actuala Putere se bate cu pumnii în piept că apără 
proprietatea privată, este inadmisibilă atitudinea  de dezinteres şi dezinformare pe care aceasta o adoptă cu 
privire la averea risipită a lui Emanuil Gojdu. 
 Emanuil Gojdu a fost un om inţelept şi un bun patriot, care a lasat moştenire o avere considerabilă 
comunităţii româneşti ortodoxe din Transilvania şi Ungaria, în special tinerilor pentru a-i sprijini sa termine 
studiile. 
 Singura beneficiară legitimă a acestei averi este Fundaţia „Gojdu” de drept privat din Sibiu, înfiinţată 
în 1870 şi reînfiinţată în 1996, care, însă, nu a intrat în posesia bunurilor moştenirii şi nici nu a primit vreo 
despăgubire potrivit legislaţiei în materie şi a textelor constituţionale. 
 Eforturile acestei fundaţii de a administra profesionist moştenirea au avut drept efect creşterea 
considerabilă a veniturilor sale de-a lungul timpului. Astfel, peste 1 miliard de dolari a fost blocat în băncile 
de la Budapesta pentru că statul maghiar nu şi-a respectat, conform Tratatului de la Trianon, obligaţia de a 
restitui României 90% din patrimoniul mobil. Bunurile au fost naţionalizate, iar românii din Transilvania 
eliminaţi nelegal, fară a mai avea vreun drept la moştenire. 
 Executivul de la Bucureşti a semnat în octombrie 2005 un acord româno-ungar pentru înfiinţarea 
unei Fundaţii Publice „Emanuil Gojdu” la Budapesta, care însă nu apără interesele românilor, aceasta 
supunându-se legislaţiei maghiare. Practic moştenirea este definitiv pierdută, cu acte în regulă, întrucât 
legislaţia  ungară nu are nici o prevedere cu privire la bunurile deţinute de fundaţii private. Este de 
neconceput faptul că România ar trebui, conform acestui acord promovat prin Ordonanţă de Urgenţă,  să 
răscumpere ceea ce ar trebui să aibă „de drept” prin moştenire. 
 Principalul nostru obiectiv ar trebui să fie respectarea voinţei testamentare a lui Emanuil Gojdu care 
înfăţişează foarte clar cum, cui, pentru ce şi pentru cine îşi dăruieşte averea. A venit timpul să fie respectat 
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dreptul de proprietate exprimat ca voinţă testamentară atât în România, cât şi în Ungaria. 90% din valoarea 
Fundaţiei „Gojdu” trebuie, astfel, să revină beneficiarilor ei din România, adică tinerilor ortodocşi români 
din jurisdicţia Ardealului, cu reşedinţa la Sibiu.  
 De asemenea, este de necrezut cum actuala Putere a încheiat un acord umilitor pentru România făra 
măcar să se consulte cu Biserica Ortodoxă Română şi cu Fundaţia „Gojdu” de la Sibiu. Sunt amestecate abil 
adevăruri mărunte cu minciuni exagerate pentru a masca de fapt singura menire a acestei fundaţii publice şi 
anume aceea de a cinsti memoria lui Emanuil Gojdu, Curţile Gojdu urmând să devină unul din reperele 
capitalei ungare. 
 Deşi prin semnarea acordului se promitea crearea cadrului legal pentru soluţionarea problemei 
Fundaţiei „Gojdu”, în realitate acordul aduce beneficii doar statului ungar. 
 Acest acord este încă o dovadă vie a faptului că actuala Putere este  incapabilă de a lua decizii în 
favoarea românilor în situaţii de criză.    
 

*** 
 

Deputat Iulian Iancu  
Preţul gazelor naturale – manual politic privind incapacitatea actualului executiv de administrare 

a ţării 
 

  Aşa cum ne-a obişnuit actuala putere, ori de câte ori s-a dovedit incapabilă să gestioneze 
problemele importante cu care s-a confruntat, a preferat să eşueze în laşitate şi să comunice public că 
incompetenţa şi iresponsabilitatea lor au drept cauză deciziile anterioare ale PSD. 
 Declaraţia recentă a domnului viceprimministru Pogea legată de dezastrul creat de actualul executiv 
privind plata celui mai mare preţ al gazelor naturale din Europa, pentru gazele naturale din import, se înscrie 
în această notă. 
 Este evident pentru orice cetăţean al României că responsabilitatea aplicării unui preţ al gazelor 
naturale din import cu 60 USD/1000 Nmc – 100 USD/1000 Nmc mai mare decât ţările membre ale UE, 
revine exclusiv actualului executiv. 
 Acest fapt a fost prezentat public şi de domnul Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene 
în România, care a subliniat că:„asigură poporul român că aderarea la UE nu comportă obligaţia expresă de a 
tripla preţul gazelor naturale interne”, solicitând totodată că în contextul actual, problema preţului energiei 
nu trebuie „complicată suplimentar prin declaraţii alarmiste care păcătuiesc prin omisiune”. 
 Atunci când s-a negociat Cap. XIV- Energie, s-a avut în vedere în mod expres gradul de 
suportabilitate al populaţiei şi un preţ la consumatorul final de 180 USD/1000 Nmc la 01 ianuarie 2007. 
Datele luate în calcul inclusiv în documentul complementar de poziţie au fost: 

- un preţ al gazelor din producţia internă de 60 USD/1000 Nmc; 
- un preţ estimat al gazelor naturale din import de 160 USD/1000 Nmc (în 2004, media preţului 

gazelor naturale din import a fost 140 USD/1000Nmc). 
În condiţiile actuale preţul la consumatorul final este de mai bine de 300 USD/1000 Nmc, cu mult peste 
obiectivul ţintă de 180 USD/1000 Nmc asumat în cadrul negocierilor. Nici una din condiţiile iniţiale nu se 
mai respectă şi cu atât mai puţin cea legată de gradul de suportabilitate al populaţiei. De altfel nivelul 
facturilor în luna ianuarie 2006 la întreţinere şi în special la gaze naturale depăşeşte cu mult venitul lunar,  
pentru mai bine de 40% din populaţia României. Facturi cu valori cuprinse între 8 mil. lei şi 25 mil. lei la 
consumul de gaze naturale pentru o lună spun totul despre iresponsabilitatea actului executiv.  

Întrucât actualul executiv şi-a asumat responsabilitatea negocierii directe a preţului gazelor naturale din 
import,  solicităm Primului Ministru să facă publice principalele elemente care au stat la baze acestor 
negocieri şi care s-au soldat pe lângă asumarea celui mai mare preţ din Europa şi cu prelungirea contractului 
de furnizare gaze naturale pentru România, cu încă 25 de ani prin WIEE. 

 De asemenea solicităm să explice public:  
- de ce,  dacă în perioada cu temperaturi scăzute ne-au fost diminuate cantităţile de gaze naturale din 

import, în factura cetăţeanului acestea apar într-un procent mult mai mare decât am importat  în 
realitate, respectiv 49%? 

-  Dacă actualul executiv a motivat că nu a fost respectat contractul de furnizare gaze, de ce nici până 
astăzi nu au fost comunicate penalităţile privind nerespectarea contractului?  

În acest context, având şi cel mai mare preţ al gazelor naturale din Europa şi fără clauze penalizatoare 
privind nerespectarea cantităţilor zilnice furnizate în condiţii de temperaturi scăzute, cu alte cuvinte „şi bătuţi 
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şi cu banii luaţi” solicităm executivului să facă o informare corectă a opiniei publice privind conţinutul 
acestor contracte şi să-şi asume responsabilitatea negocierii celui mai mare preţ al gazelor naturale din 
Europa, cu cele mai deficitare clauze.  

De asemenea, domnul Prim Ministru să explice public de ce s-a deschis piaţa de energie electrică în 
devans privând populaţia României şi agenţii economici din ţara noastră de o energie ieftină, care în marea ei 
majoritate a fost exportată, defavorizând agenţii economici şi populaţia României, susţinând locurile de 
muncă şi producţia agenţilor economici din alte ţări? 
Este interesant că actualul executiv pentru angajamente expres asumate faţă de UE cum ar fi cel de atingerea 
unui preţ la consumatorul final de 180USD/1000 Nmc la 1 ianuarie 2007, prezintă lucrurile deformat iar 
pentru condiţionalităţi niciodată asumate cum ar fi cele de devansare a deschiderii pieţei de energie electrică  
cu un an, respectiv de majorare a accizelor la energie electrică şi gaze naturale, nu se spune nimic. 

 Încercările repetate de a da vina pe PSD deşi dimensiunea acestor incompetenţe a fost subliniată 
public atât de reprezentanţii FMI cât şi de comisarii UE, întăresc convingerea că actualul executiv nu are 
soluţii şi continuarea exercitării puterii poate compromite cu consecinţe extrem de grave atât viaţa socială, 
activitatea economică dar şi cel mai important proiect al României – integrarea în UE. 

 
 

*** 
 

Deputat Vladimir Alexandru Mănăstireanu  
„România anului 2006, o Românie stalinistă.” 
 

Am aşteptat, poate, ca orice român, ca anul 2006 sa înceapă sub auspicii mai bune. Şi când spun 
asta nu mă gândesc la cine ştie ce fapte măreţe demne de Congrese de mult uitate, ci la declanşarea unor 
adevărate reforme care să ne îmbunătăţească traiul de zi cu zi, fiecăruia dintre noi, demnitar, om de afaceri 
sau simplu cetăţean. 

Dezamăgirea nu s-a lăsat prea mult aşteptată. 
Am sperat ca după un an care a fost dominat de crize politice, de scandaluri între cele două 

palate, iscate din dorinţa de a-şi arăta fiecare muşchii mai mult, de a-şi împărţi serviciile secrete şi zonele de 
influenţă, să se facă în acest început de an primii paşi spre  reforma scrisă foarte frumos pe coli portocalii şi 
trâmbiţată de la cele mai zgomotoase microfoane ale actualei puteri în campania electorală. 

Trăim, însă, de două luni de zile, sub bastonul ameninţător al poliţiei politice, o poliţie care a 
reuşit să facă din România anului 2006, o Românie geamănă cu cea a anilor de construcţie a socialismului 
multilateral dezvoltat. 

Încălcarea flagrantă a oricărei reguli de drept, a Constituţiei şi a Regulamentelor, cu bună ştiinţă 
şi cu suportul, de cele mai multe ori, a mijloacelor de informare, ne face să devenim foarte supuşi şi să nu 
mai spunem nimic. Pentru că, se va putea, cândva, să devenim fiecare dintre noi victime ale “sistemului 
ticăloşit”, nu de cei ce sunt acuzaţi, ci mai degrabă de către acuzatori. 

Şi, pentru a se da o notă de nediscriminare, sunt luaţi deavalma, oameni politici, ziarişti, oameni 
de afaceri şi infractorii de rand. Poate că mâine vor urma şi cei din societatea civilă, reprezentanţii firmelor 
străine în România şi oricine are de gînd să se opună actualelor “reforme” ale sistemului, “ticăloşit” de unii 
dar imaculat pentru alţii. 

Şi, ca să nu ne mai ascundem după degete, aştept ziua în care, braţul lung al legii,îi va apuca de 
guler şi pe reprezentanţii de vârf ai Partidului Democrat, atât de curaţi şi strălucitori ca te orbesc când îi 
priveşti. Parcă toţi au fost spălaţi în campania electorală cu înălbitor şi Cocolino pentru a fi mai albi, mai 
pufoşi, mai strălucitori. 

Aştept să răspundă şi domnul Videanu, un primar de marmură, care sub mantaua de om de 
afaceri, are voie sa facă tranzacţii cu imobile ale statului, nu în folosul cetăţenilor care l-au ales ci, pentru 
propria persoană. 

Aştept să dea explicaţii şi mama deputatului PD, specialistă în construcţia de drumuri, pentru 
care singura legătură cu acest domeniu este aceea că, datorită imposibilităţii de a levita, este nevoită să îşi 
plimbe papucii pe asfalt. 

Aştept, ca doamna Ministru Macovei, în imensa dumneaei înţelepciune şi profesionalitate, să 
dispună şi verificarea averilor colegilor din partidul care a sprijinit-o în această funcţie, dar mai ales, aştept 
de la domnia sa, să facă ce au facut şi alte colege din societatea civila, consiliere prezidenţiale, şi să lase 
locul altcuiva, care nu are părinţi ce trebuie “ajutaţi” să îşî ia o casă. 
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Aştept ca legea să fie egală pentru toţi inclusiv pentru Preşedintele României, Traian Băsescu. 
Au ajuns până şi farmaciştii să se teamă să-şi mai ajute semenii  de frica cerberilor care stau 

după colţ pentru a le impune disciplina stalinistă prin amenzi şi ameninţări. 
Şi, toate acestea se întâmplă în România anului 2006, o ţară care se vrea, peste mai puţin de un 

an, să fie europeană. 
 

*** 
 

Deputat Emil Radu    Moldovan  
            Preocupări lamentabile pentru un prim -ministru perdant 
 
            Guvernanţii îmbătaţi de mirajul sondajelor de opinie îşi plimbă cu detaşare neputinţa peste populaţia 
care freamătă de nemulţumire. Minciuna ridicată la rang de adevăr a reuşit să îngroape speranţa de  mai bine, 
iar zâmbetul cinic e singurul semn dat unui popor sătul de cinism.  

                 Ultimul gest al premierului, deputat Tăriceanu a fost cea mai clară dovadă a problemei care –i 
frământă conştiinţa nelăsându-l să îşi doarmă nopţile. Nu vă faceţi iluzii, nu problema pensiilor sau a 
sistemului şubrezit de sănătate din România îi dă emoţii. Nici măririle de preţuri nu îl fac să tresară. 
Preocupări mult mai măreţe îi reţin atenţia în ciuda penibilului motivaţiilor. Grija pentru distrugerea 
opoziţiei a devenit mai nou singura lui raţiune de a trăi ca şi acum aceasta ar fi soluţia magică la sutele 
de neajunsuri în care au scufundat ţara.  
             Laşitatea şi frustrarea şi-au făcut loc pentru a îmbrăca în penibil acţiunile celui care ar fi trebuit 
să ne câştige respectul prin întelepciune şi măsuri constructive. Prima dată când a fost interesat de 
activitatea Parlamentului a fost într-un moment care nu avea nici o legătură cu societatea şi populaţia 
care l-a ales să guverneze.  
            Nu-i înţeleg prezenţa în Parlament la dezbaterea privind cererea de percheziţie a domnului 
Năstase, atâta timp cât la dezbaterile privind problema pensiilor sau a justiţiei nu şi-a găsit timp să ne 
onoreze cu prezenţa. Cum a putut să îşi rupă 5 ore din programul încărcat pe care ar trebui să îl  aibă un 
prim ministru doar pentru a ajuta la demolarea unui adversar politic ? 
Vă mai animă şi altceva în afară de dorinţa de răzbunare domnule prim ministru ? 
În cazul în care aţi uitat milioane de români asteaptă o altfel de guvernare , nicidecum una a răzbunărilor 
şi a înscenărilor.  
      Aş înţelege raţiunea gestului dumneavoastră dacă aţi fi transformat România într-o ţară prosperă sau 
măcar aţi fi venit cu soluţii la o parte din gravele neajunsuri care caracterizează viaţa de zi cu zi a 
locuitorilor ei.   
      Atâta timp când cel mai răsunător succes al dumneavoastră e considerat un eşec de către Uniunea 
Europeană şi simţim pe pielea noastră efectele negative ale cotei unice, atâta timp cât sunteţi nevoiţi 
doar la câteva luni să adăugaţi la propriile legi sute de amendamente şi prin măsurile adoptate să scoateţi 
sute de pensionari în stradă, consider că a fost jignitoare pentru poporul român prezenţa dumneavoastră 
la o dezbatere a cărei soluţie nu rezolva nici una din problemele românilor.  
  Nu ne interesează şi nu interesează pe nimeni frustrările pe care le aveţi vizavi de opoziţie, iar 
mandatul pe care ar trebui să-l duceţi la îndeplinire are cu totul o altă menire.  
        A venit timpul să renunţaţi la ipocrizia şi masca sub care vedem cu      toţi că se ascunde 
incompetenţa unui personaj fără caracter şi coloană vertebrală. Nu mai avem nici compasiune nici 
răbdare să ascultăm lamentări sau neputinţe.  
Faptele de până acum vă descalifică şi mă îndoiesc că veţi mai  reuşi vreodată să recâştigaţi încredere 
populaţiei. Aţi putea totuşi să începeţi să vă faceţi cu adevărat treaba în cealalată jumătate de mandat 
care v-a mai rămas. Aşa aţi mai spăla din ruşinea care  vă caracterizează  prestaţia de până acum.  

 
*** 

 
Deputat Vasile Puşcaş  

Privind politica necorespunzătoare a Guvernului referitoare la investitiile in infrastructura din 
zona Transilvania   

Doamnelor şi Domnilor, 
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De fiecare dată când mă întorc în circumscripţia din care fac parte, comunitatea care m-a trimis aici, 

în Parlamentul României, îmi pune tematic aceeaşi întrebare: de ce ne discriminează autorităţile centrale? 

De zeci de ani deja, proiectele de dezvoltare şi modernizarea a ţării încearcă să ignore nevoile 
Transilvaniei. Ne aflăm cel mai aproape de Uniunea Europeană, avem resurse umane şi intelectuale 
recunoscute, însă capitala refuză să încurajeze dezvoltarea şi modernizarea acestei regiuni. 

Săptămână trecută avertizam asupra întârzierilor în construcţia Autostrăzii Braşov-Borş. Astăzi vin 
şi semnalez situaţia Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca. Acesta a fost exclus de pe lista proiectelor 
prioritare şi de rezervă din Programul Operaţional Regional. S-a estimat că sunt necesare circa 50 de 
milioane de euro pentru modernizarea acestuia, iar el nu mai apare pe lista proiectelor prioritare. Sunt 
prevăzute alocări de fonduri de la bugetul de stat doar pentru aeroporturile din Bucureşti, Constanţa, Tulcea 
şi Timişoara. 

Vreau să reamintesc Guvernului că încă nu a fost prezentat un proiect de înfiinţare a unui spital de 
urgenţă regional la Cluj.  

Anul trecut, am solicitat: 

 25 160 mii lei pentru reabilitarea, repararea şi întreţinerea drumurilor judeţene şi comunale, care se 
află în stare precară; 

 750 mii lei din Bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru continuarea lucrărilor de 
consolidare şi renovare a clădirii Operei Naţionale şi a Teatrului Naţional din Cluj-Napoca; 

 1000 mii lei din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru demararea lucrărilor de 
construcţie a unei clădiri pentru Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, ca urmare a 
pierderii clădirii în care funcţiona în urma solicitării de restituire în baza legii proprietăţii. 

Nu au fost acceptate asfel de amendamente la buget. Fondurile de la bugetul de stat sunt sub pragul 
nevoilor acestei zone.  

În vreme ce politica Uniunii Europene se bazează pe convergenţă şi pe o dezvoltare echilibrată a 
tuturor regiunilor, în România asistăm la o monopolizare a fondurilor, care sunt distribuite discreţionar doar 
spre anumite zone ale ţării, în detrimentul altora.  

Dorim să aderăm la UE, însă Executivul nu înţelege să aplice principiile fundamentale ale unei 
funcţionări coezive a ţării şi a Uniunii. Solicităm Guvernului României să elaboreze programe destinate, în 
2006 şi anii următori, dezvoltării şi modernizării infrastructurii din Transilvania, inclusiv dezvoltarea unei 
infrastructuri în sistemul sanitar, care să răspundă solicitărilor şi nevoilor comunităţilor din această parte a 
ţării.   
 

*** 
Deputat Valeriu Alexandru UNGUREANU      
„ Coincidenta ?! ” 
 
Sunt oameni foarte de treaba, care, in imprejurari de convorbire destul de pasnice, ajung sa ridice 

tonul si sa se enerveze pentru simplul motiv ca nu stiu sa respire convenabil cand vorbesc. 
Cazul este foarte frecvent... si ma surprinde faptul ca medicina, care, mai ales in ultimul timp a dat 

dovada de multa ingeniozitate, nu a luat in studiu aceasta problema, a carei rezolvare ar contribui la 
reducerea numarului oamenilor cuprinsi in categoria vaga si irelevanta a „nervosilor”. 

Cunosc insa un alt caz, cu mult mai interesant, pe care, indraznesc a spune il urmaresc de ceva timp; 
evident, nu staruitor sau sitematic. 

Este vorba de una din persoanele, ce vremelnic, face parte din actuala putere, sau mai exact din 
Alianta D.A. L-am auzit vorbind destul de des, la tribuna Parlamentului, la televizor (de regula la o emisiune 
pentru sate) si nu in ultima instanta atunci cand tine „conferinte de presa” cu prilejul intalnirilor cu cetatenii. 

Aproape in toate ocaziile oferite de domnia sa, trebuie sa recunosc ca are o linie unitara de gandire; 
invariabil ramai cu constatarea ca acest personaj nu se ocupa de altceva decat de dusmanul sau politic – PSD, 
si nu de ceea ce ar trebui sa faca conform fisei postului pe care il ocupa. Pana la urma, aceasta gandire 
unitara a primului agricultor al Romaniei, a carui existenta pe scena politico – administatriva a acestei natiuni 
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este la fel de efemera dupa cum o arata si numele pe care il poarta, are si ea radacinile ei: de ce iti este frica 
de aia nu scapi.  

Deunazi, la o conferinta de presa, pe care a preluat-o (partial) si postul public de televiziune TVR1, 
am avut iarasi posibilitatea sa aud discursul acestui personaj a carui „logica” se invarte, asa cum spuneam, 
doar in jurul PSD.  

Din logica dansului nu rezulta decat un punct de vedere autoritar, si anume, desfiintarea democratiei. 
Democratia nu este pentru el decat un fel de „berbece de asalt” impotriva PSD. 

Din nefericire, acest personaj nu a inteles si nu va intelege nimic din viata politica de Dambovita a 
zilelor noastre. Aici sta si tragedia vietii dansului. Omul acesta care se socoteste „trimis de divinitate” sa 
conduca destinele agriculturii romanesti, intra, prin ancorarea sa rigida in traditia democratica liberala in 
conflict cu realitatea noastra de zi cu zi. 

Agitatia acestui personaj nu are nimic in comun cu harnicia clamata, cu spirtiul practic si aplicat; 
toate interventiile sale se pierd zadarnic in consideratiuni teoretice si lipsite de finalitate si aceasta se 
intampla pentru simplul motiv al necunoasterii si lipsei de intelegere a problemelor pe care le administreaza 
actuala Putere, in Romania anilor 2005 – 2008... sau cine stie poate mai putin. 

Prin tot ceea ce face, acest personaj ma convinge din ce in ce mai mult ca in calitate de om politic 
gandeste foarte putin. Caci toata lăbărţătura demagocica expusa nu este de fapt decat dorinta sa de a-si face 
cu orice pret  „o cariera” si pentru care, are credinta ca cel mai scurt drum e cel indicat de „aplauzele 
maselor” si nu de vointa acestora, precum si de „lebedele moarte si infectate cu H5N1”, pentru ca ele apar 
tocmai acolo unde actuala Putere scade in sondaje, iar aparitia „sefului agriculturii” face ca prin miracol ca 
virusul sa dispara, Puterea sa urce, si puii santinela sa creasca mari si voinici precum veniturile la bugetul de 
stat, datorita cotei unice.  

Dar ce sa ceri mai mult unui ministru cu FLUTURi in cap, manager in domeniul intreprinderilor 
forestiere? 

 
*** 

 
Deputat Valeriu Ştefan Zgonea 
Stânga românească - rezervorul clasei politice 
 

 Un observator poate lesne sesiza că, în România ultimilor 15 ani, stânga a fost un rezervor de oameni 
şi de idei pentru întreaga scenă politică. 
 Este vorba despre un fenomen aparte, diferit de ceea ce se înţelege prin migraţie politică - deşi, cei 
de rea-credinţă ar putea fi tentaţi să ignore că le separă o frontieră, ce-i drept, "aproape spiritualizată", pentru 
a-l parafraza pe Nicolae Titulescu.  
 Aspectele caracteristice fenomenului semnalat nu corespund binecunoscutei sintagme 
„intelectualitatea este, în sine, de stânga pentru că, în marea sa majoritate, este revoluţionară”- care ar putea 
părea o simplă convenţie celor mai puţin deschişi către recunoaşterea unui adevăr esenţial. Se înţelege prin 
aceasta permanenta emulaţie spirituală care este combustibilul motorului schimbării şi al evoluţiei. 
 Stânga este un rezervor pentru clasa politică în ansamblul ei, afirmaţie susţinută de realităţile 
perioadei de după decembrie 1989.  
 În 1990, Frontul Salvării Naţionale s-a structurat pe stânga eşichierului politic ca un ansamblu 
impresionant prin dimensiunea sa. Sub raportul prezentei dezbateri contează mai puţin că rezultatele 
primelor alegeri libere, desfăşurate în 20 mai 1990 au fost, într-o oarecare măsură, influenţate psihologic şi 
de reticenţa electoratului faţă de dreapta politică pe care, în marea lor majoritate, alegătorii nu o exersaseră.  
 Realitatea istorică este că, în România, pe fondul reacţiei de refuz al comunismului, în cei 15 ani 
care s-au scurs de la Revoluţie, stânga a câştigat alegerile de 4 (patru) ori! 
 (Cifra este corectă întrucât, deşi nu a format guvernul, PSD a câştigat detaşat alegerile în 2004! 
Pentru reîmprospătarea memoriei stau mărturie recentele declaraţii ale preşedintelui Traian Băsescu, anume 
că a reuşit SĂ IMPUNĂ un guvern al unei alianţe care nu a câştigat alegerile, victoria electorală revenindu-i 
Partidului Social Democrat!).  
 Revenind la subiect, în 1991, din Frontul Salvării Naţionale s-a desprins Partidul Democrat, 
formaţiune politică de stânga - de altfel, avea să-şi legitimeze identitatea ideologică prin afilierea la 
Internaţionala Socialistă. Pe de altă parte, însă, este la fel de adevărat că P.D., în pofida declaratei sale 
poziţionări partinice, avea să intre la guvernare în coaliţii cu o marcantă componentă de dreapta.  
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În acest sens, o menţiune aparte trebuie să revină Partidului Naţional Liberal, unica forţă politică de dreapta 
cu adevărat coerentă, cu electorat şi mesaje specifice. 
 Chiar şi în cazul PNL, însă, respectul faţă de adevăr impune o precizare. Alianţa pentru România a 
fost o formaţiune desprinsă, ca şi PD, din puternicul trunchi de stânga. ApR a fost asimilată de PNL dar, 
totuşi, venea din stânga tradiţională! 

Stânga românească a dat şi un preşedinte al Partidului Naţional Liberal - în momentul de faţă, 
consilier la Cotroceni .(Este de remarcat însă că, acum, PNL, cu specifica sa imunitate, a ales o conducere 
autentic liberală).  

 Actualul şef al statului provine tot din rezervorul stângii! 
 În peisajul politic românesc a apărut o inadvertenţă. În urma unui imbold inexplicabil logic, Partidul 
Democrat decide să renunţe la identitatea sa ideologică iniţială, care l-a propulsat în Parlament. Decide să 
părăsească familia reunită sub Internaţionala Socialistă. În urma unei revelaţii, probabil, vrea să devină 
„popular” – numele de marketing al creştin-democraţiei.  Bate la porţile Partidului Popular European, care 
nici măcar nu le întredeschide pentru a se edifica asupra sincerităţii celui care cere „ospeţie”.  

Atitudinea creştin-democraţilor europeni este normală: cine poate crede – chiar dacă, prin absurd, ar 
fi adevărat – în schimbări ideologice structurale de la o zi la alta? Mai greu de înţeles este cum de va fi crezut 
P.D. că îi va convinge de autenticitatea noului crez creştin-democrat tocmai pe liderii P.P.E., recunoscuţi 
pentru consecvenţa cu care îşi apără principiile istorice şi pentru modul în care le opune, uneori ireductibil, 
stângii! 

Rezumând, pe stânga eşichierului politic există, la nivelul reprezentării parlamentare, un partid 
puternic şi bine structurat – P.S.D. – şi un partid când populist când popular, pe cale de a pierde şi drumul şi 
cărarea - P.D. 

Invităm personalităţile din Partidul Democrat care sesizează pericolul în care se află această 
formaţiune, sub aspectul identitar şi sub cel al legitimării, să se gândească dacă nu ar fi bine să revină la 
Internaţionala Socialistă. Îmi exprim convingerea că, dacă PD va bate la porţile Partidului Social Democrat – 
membru cu drepturi depline al Internaţionalei Socialiste - acesta nu le va ţine închise aşa cum s-a întâmplat 
cu creştin-democraţii. 

De altfel tot mai desele consultări cu preşedintele PSD ale domnului Traian Băsescu mă fac să cred 
că domnia sa rămâne de orientare social democrată (ca orice marinar sadea) şi încearcă să îşi sedimenteze 
unele ... apropieri ! 

Avem nevoie, în România, de o stângă viguroasă, în care să se împletească o multitudine de idei, 
concepţii, viziuni novatoare.  

Avem nevoie de conservarea şi de dezvoltarea stângii româneşti astfel încât aceasta să rămână 
rezervorul principal pentru întreaga scenă politică. 

Avem nevoie de o dezbatere profundă a tuturor membrilor şi simpatizanţilor PSD cu privire la modul 
în care trebuie să abordăm viitorul acestui partid, mai aproape de social democraţia europeană sau de 
socialismul european.  

Oricum ar fi, trebuie să fim mai aproape de oameni şi de nevoile lor, nu doar la nivel declarativ!  
 

*** 
Deputat Ioan Munteanu      
Programele agricole nu sunt pentru oamenii de rând 

 
 Deşi au fost promovate destule legi şi programe pentru sprijinirea agricultorilor, părerile celor care 
doresc să facă o afacere rentabilă sunt descurajatoare. 

Situaţia din spaţiul rural este destul de complicată în condiţiile în care populaţia satelor este 
îmbătrânită şi ponderea tinerilor este destul de redusă, în care suprafeţele de teren sunt fărâmiţate şi se 
practică o agricultură de subzistenţă sau de semisubzistenţă, în care lipsesc dotările tehnice minime. 

Deşi Planul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007 – 2013 la care se lucrează acum 
cuprinde direcţii ambiţioase, realitatea contrazice multe din prevederile anulate. Principalele probleme ţin de 
serviciile agricole şi neagricole slab dezvoltate, de lipsa activităţilor neagricole alternative, generatoare de 
venituri, de insuficienta informare a producătorilor şi de sprijinul material aproape neglijabil. 

Încercând să abordez problema crescătorilor de bovine, mă voi referi la dificultăţile de care se lovesc 
aceştia atunci când doresc să dezvolte o afacere de tip european. Primul lucru pe care-l reproşează este legat 
de subvenţiile pentru bovine care sunt departe de a oferi un sprijin real. 
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Astfel, pentru subvenţia de 300 de lei/cap, vacile trebuie să se afle în Controlul Oficial al 

Performanţelor, pentru 100 lei/cap ele să fie înscrise în Registrul genealogic, iar pentru 200 lei/cap să fie 
certificate ecologic. Pentru viţei, la împlinirea vârstei de 6 luni, se primeşte suma de 200 lei/cap dacă provin 
din însămânţări artificiale şi 100 lei dacă provin din montă naturală cu taur autorizat. 

După cum se vede, sumele se acordă o singură dată şi sunt nesemnificative faţă de cheltuielile pe 
care le presupune întreţinerea unui animale de rasă, iar actele normative pentru alocarea acestor subvenţii nu 
au fost încă aplicate. 

Fermierii sunt descurajaţi şi de birocraţia excesivă şi de reticenţa băncilor de a da bani agricultorilor. 
Deşi există programele SAPARD, Fermierul, Creditul agricol pentru investiţii, un producător individual nu 
este finanţat de către bancă. Pentru a spori sau a menţine afacerea, el este obligat să aibă statutul de persoană 
juridică, deci face alte cheltuieli neprevăzute, înfiinţând un SRL şi angajând un contabil, lucru neprevăzut 
din start. 

Urmează apoi alte dificultăţi. Pentru a-şi construi un grajd, a-şi procura ceva echipamente şi animale, 
fermierul are nevoie de aproximativ 300.000 euro. SAPARD-ul pune însă condiţia ca firma care va construi 
grajdul să nu aibă datorii la stat, ceea ce e aproape imposibil. Se apelează, în consecinţă, la constructori 
particulari care, aflând că lucrarea este realizată cu ajutorul unui program, pretind sume aproape duble. 

Cei care au reuşit să-şi înfiinţeze firme se lovesc şi de alte aspecte neprevăzute. O vacă cumpărată cu 
bani grei din import şi care produce 9000 l de lapte într-un an este subvenţionată cu aceeaşi sumă ca şi o vacă 
obişnuită, care paşte pe şanţ şi care dă 5 l de lapte pe zi. Acest sistem egalitarist descurajează pe fermierii 
profesionişti care doresc să facă performanţă şi care nu mai au vreun interes să investească în genetică şi 
ameliorare. Faptul că noul sistem de subvenţionare are în vedere numărul de capete şi nu cantitatea de lapte 
obţinută îi dezavantajează, deci, pe cei care au mizat pe o productivitate sporită. 

Nu mai insist asupra numeroaselor dificultăţi pe care le implică accesarea programului „Fermierul” 
pentru omul simplu de la ţară, lucru pe care l-am abordat într-o intervenţie specială. 

Politica populistă a ministrului liberal al agriculturii care se bazează pe promisiuni amăgitoare şi pe 
oportunităţi greu de materializat dovedeşte ruptura care există între sat şi minister, o totală necunoaştere a 
specificului muncii din agricultură, cât şi lipsa de comunicare dintre cele două lumi paralele. 

 
*** 

 
Deputat Costică Macaleţi 
Banii europeni trebuie folosiţi în interesul cetăţenilor 
 

 Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Aşa cum am putut afla dintr-un comunicat al Comisiei Europene dat publicităţii săptămâna trecută, 

forul european propune în primul „anteproiect de buget rectificativ” (APBR) al anului 2006, adoptat vineri, 
10 martie, acordarea sumei de 71,2 milioane de euro României, din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene, în scopul rambursării unei părţi din cheltuielile publice pe care le-a antrenat ţara noastră în 
operaţiunile de urgenţă desfăşurate în cursul inundaţiilor devastatoare din primăvara şi vara anului 2005. 

Este cunoscută procedura europeană în domeniu, respectiv APBR nr. 1 va fi transmis Parlamentului 
European şi Consiliului în vederea adoptării sale. 

Ceea ce este însă incert, este ce poziţie va adopta România pentru a-şi proteja interesele în domeniu, 
pentru ca fondurile europene să ajungă acolo unde trebuie? De ce? Pentru că este foarte bine ştiut faptul că 
actualii guvernanţi au dovedit un total dezinteres faţă de astfel de probleme! Pentru că toată lumea cunoaşte 
că banii europeni se pierd pentru că autorităţile de la Bucureşti nu se preocupă de folosirea acestora! La 
început s-a crezut că de vină nu sunt autorităţile centrale ci mai ales cele locale şi chiar dezinteresul 
cetăţenilor pentru a folosi banii europeni nerambursabili. Dar, din nefericire, studiile realizate de către 
specialiştii români şi europeni au arătat că actualii responsabili cu absorbţia acestor fonduri dau dovadă de 
incompetenţă, ba chiar de nepăsare faţă de sumele care se cuvin de drept cetăţenilor români. 

Avertizez Guvernul României că ne aflăm în faţa unei situaţii cu care nu ne putem juca. Este vorba 
până la urmă de fonduri care vin să repare uriaşele pierderi pe care le-au avut cetăţenii loviţi de urgia apelor 
în anul trecut! Sunt oameni cărora nu le-a mai rămas nimic de pe urma inundaţiilor. Sunt comunităţi întregi 
care au rămas sărăcite, fără drumuri de acces, fără şcoli, fără dispensare! Aceste fonduri europene trebuie să 
vină în România şi ele trebuie folosite în interesul cetăţenilor! Iată de ce fac un apel la autorităţi să-şi 
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intensifice eforturile pentru ca banii europeni să ajungă în ţară şi mai ales să fie folosiţi acolo unde urgia 
apelor a lăsat în urmă răni ale pământului dar şi răni ale sufletelor oamenilor!  

Domnilor guvernanţi, nu vă faceţi că aţi uitat că aţi promis celor afectaţi de inundaţii că îi veţi ajuta. 
Nu, nu-i nevoie să le faceţi hotel, domnule Prim-ministru Tăriceanu, dar nu folosiţi banii europeni destinaţi 
lor în alte scopuri decât acela de a repara ceea ce apele au luat cu ele! Nu veniţi cu alte „soluţii” de a folosi 
aceşti bani în ideea că cheltuielile publice care s-au făcut sunt suficiente şi nu mai e nevoie să investiţi în 
înlăturarea urmărilor inundaţiilor. Nu, nu s-a făcut suficient pentru aceşti oameni şi de aceea vă rog să aveţi 
grijă cum folosiţi sumele europene în sprijinul cetăţenilor! 

  
 

 
 Întrebări 

 

Deputat Emil Radu Moldovan 
            Întrebare adresată domnului Eugen Nicolăescu, Ministrul Sănătăţii 
 

Stare de fapt 
 

    În ultimele luni am asistat la o adevărată lecţie de solidaritate umană oferită de elevii şcoliilor din Beclean 
şi Bistriţa.  În momentul în care aceştia au aflat de suferinţa  tânărului  Ştefan Poenar, diagnisticat de 
leucemie acuta mieloblastica tip M6, au sărit în ajutorul lui.  S-au strâns care mai de care, au plecat la spitalul 
din Cluj si au donat sânge.  

În ciuda tratamentului, transfuziilor , citostaticelor , organismul lui Ştefan nu a reacţionat aşa cum se 
aşteptau medicii fiind necesar un transplant medular pentru salvarea vieţii lui. Această operaţie nu poate fi 
realizată decât într-o clinică din străinătate şi costă 150.00 euro . Elevii , colegi ai lui Ştefan , o parte din 
oficialităţile judeţului Bistriţa-Năsăud au făcut eforturi şi organizat acţiuni pentru strângerea de fonduri 
pentru Ştefan. La nivelul judeţului au loc diferite manifestări organizate în special de adolescenţi prin care se 
încearcă strângerea banilor necesari operaţiei.  

Cu toate eforturile încă mai sunt necesare fonduri pentru ca această sumă să fie acoperită, iar ajutorul 
oferit de minsiterul pe care îl conduceţi ar fi un semn al solidarătăţii, omeniei şi ar salva viaţa unui 
adolescent plin de vise pentru care tinereţea abia începe. 

 În speranţa că apelul făcut, în numele lui Ştefan şi al familiei sale, o să găsească înţelegere la 
dumneavoastră, vă mulţumesc anticipat.  
Întrebare 
      Care este modalitatea prin care ministerul pe care îl conduceţi poate contribui la rezolvarea acestui caz 
deosebit ? 
     Cu respect, 

Emil Radu Moldovan 
 

Am anexat documentele care atestă veridicitatea şi gravitatea  diagnosticului  
 
 
 

 
Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
    
 

 
 Propuneri legislative  

 

Propunere legislativă - iniţiator deputaţi Rareş Mănescu (PNL Bucureşti ) Mihăiţă Calimente (PNL 
Arad,) Nini Săpunaru (PNL Vrancea), Almăjanu Marin (PNL Teleorman) Frâncu Emilian (PNL Vâlcea). 
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Prezentul proiect de lege îşi propune să înlocuiască Legea 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi de închiriere întrucât realitatea faptică  a dovedit că în această lege există o serie de 
disfuncţionalităţi  care au dus la o eronată inţelegere şi aplicare a acestora, sporind astfel birocraţia, 
corupţia şi evaziunea fiscală, fapt ce a creat o stare generală de nemulţumire atât la nivelul agenţilor 
economici operatori taxi  cât şi în rândul taximetriştilor independenţi. În fapt, propunem o formă cu totul 
nouă a legii care să elimine toate aceste aspecte negative. 

De asemenea, în urma recomadării europene de a se renunţa la obligativitatea de prezentare la 
licenţiere a unei recomandări din partea unei asociaţii profesionale reprezentative, recomandare aplicată în 
legi şi ordine privind transportul de marfă şi persoane, este necesară implementarea acestei recomandări în 
legea privind transportul de taxi. 

În prezent, se poate aprecia că autorităţile administraţiei publice locale au reuşit să încheie faza de 
organizare şi reglementare a acestui serviciu public de interes general, fiind necesară trecerea într-o nouă 
etapă de perfecţionare şi apropiere a acestui serviciu de modele existente în statele avansate ale Europei. 

 
 

 Declaraţii   
  

 
- domnul deputat Mihai Sandu – Capră, PNL Suceava 

 
Stagiunea 2005-2006… 
Piesa: Schimbarea la fata… (a PSD) 
Lumea aplauda prestatia actorilor. Dar la un moment dat, scenariul nu mai este respectat. O 

improvizatie?! Asa se pare… Si aceasta il are in prim plan pe autosuspendatul si anchetatul Adrian 
Nastase.  

Din scenarist, Adrian Nastase a devenit actor principal si a inceput sa joace asa cum ii dicteaza 
fostele sale papusi, transformate peste noapte in papusari. 

Dar asa se intampla cand nu-i asculti pe cei mai in varsta. Cu ceva vreme in urma, Ion Iliescu ii 
avertiza pe mai tinerii sai colegi sa aiba grija, ca roata se intoarce. Si asa se si intampla. Dupa atatea sfori 
trase, Nastase s-a cam incurcat in ele, infasurandu-i-se in jurul gatului.In culise par a se afla Socialistii 
Europeni care au cerut rezolvarea problemelor legate de imaginea PSD. Si actuala echipa de conducere a 
Partidului Social Democrat nu sta prea mult pe ganduri si actioneaza. Dar nu cred ca aceste probleme pot fi 
rezolvate invocand vointa anonima si iresponsabila a unor voci din partid care striga, asemeni multimii din 
nuvela lui Costache Negruzzi “Capul lui Nastase-l vrem!”. Insa este stilul PSD si trebuie sa-l acceptam. 
Totusi, prea multe acte ale acestei piese de teatru sau poate e un pic fortata comparatia cu o piesa de teatru, 
fiind mai degraba vorba despre o telenovela difuzata in prime-time. Matusi, anchete, perchezitii…prea multe 
chiar si pentru PSD. Sa fie oare inceputul unei schimbari reale a social-democratilor? N-as crede. Mai 
probabil un nou foc de paie sau poate o mana de graunte aruncate in piata porumbeilor infometati.  

Asteptam cu real interes finalul piesei si reactiile publicului. Sa vedem, poate va urma si un bis! 14 
martie 2006 

 
*** 

 
        - domnul deputat Gheorghe Dragomir, PNL Constanţa  

 
Marţi 7 martie, principalul punct pe Ordinea de zi a Camerei Deputaţilor l-a reprezentat cererea 

de percheziţie a ministrului justiţiei pentru locuinţele preşedintelui Camerei, domnul Adrian Năstase.  
Ţin să precizez că nu am să mă refer la persoana domnului Năstase, vinovăţia sau nevinovăţia 

domniei sale urmând a fi stabilită de către instituţiile în drept să facă acest lucru, ci la modalitatea de vot. 
Primele probleme apărute au fost acelea referitoare la modalitatea de vot.  Prin votul electronic 

trebuia stabilit dacă vom vota prin vot deschis, aşa cum era normal, sau prin vot secret, aşa cum s-a mai 
realizat şi în trecut în cazul votului pentru persoane. 

Partidul Naţional Liberal, prin grupul său parlamentar, a optat pentru votul deschis, considerând 
acest lucru drept normal. 
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Problemele tehnice de la votul deschis cu cartelă au fost în mare parte de natură tehnică, dar ne 

întrebăm de ce tocmai acum şi numai la anumiţi parlamentari din coaliţie? 
Votul secret cu bile a reflectat pe deplin atât diferenţele de opinii din cadrul partidelor ce compun 

coaliţia guvernamentală, cât mai ales modul de înţelegere a sprijinului ce trebuie acordat procesului de 
justiţie şi luptei anti-corupţie. 

Insa trebuie să ne amintim că suntem un stat în care există separarea puterilor în stat, principiu 
de bază al democraţiei, dar prin care nu dorim şi nu putem să ne substituim instanţei de judecată. 

În ceea ce priveşte Partidul Naţional Liberal, am încercat prin votul deschis să obţinem o 
transparenţă cât mai mare a actului legislativ şi să uşurăm activitatea procurorilor în acest caz, lucru pe care 
îl vom continua conform programului de guvernare. 14 martie 2006 

 
 

*** 
 

 - domnul deputat George Scutaru, PNL Buzău  
 
La 16 ani de la Revoluţie, clasa politică românească rămâne, în continuare, corigentă la condamnarea 

trecutului. Cuvinte ca: lustraţie, arhivele Securităţii, condamnarea comunismului, fac parte doar dintr-un 
vocabular declarativ, menit să prezinte populaţiei o palidă reprezentare a ceea ce ar trebui să însemne 
adevărata coloană vertebrală a unei clase politice sănătoase. În realitate, experienţa anilor trecuţi a dovedit 
lipsa de voinţă pentru curăţarea structurilor actuale de elemente ale vechilor structuri.  

Dintre fostele state comuniste, România şi Rusia au rămas singurele care nu au condamnat 
public vechiul sistem. Mai mult decât atât, nu avem nici până astăzi un pachet legislativ care să blocheze 
accesul cameleonic al comuniştilor de ieri la funcţii actuale democratice prin esenţă. Societatea civilă 
reclamă condamnarea publică a comunsimului, în contextul în care România a început să păşească, 
timid, pe calea normalităţii.  

Toate aceste componente – blocarea accesului foştilor activişti de partid la funcţii de demnitate, 
condamnarea publică a comunismului, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte asocierea unor persoane 
cu fostele structuri, precum şi un pachet de legi ale siguranţei naţionale adecvat realităţilor de astăzi sunt 
menite să introducă o Românie sănătoasă din punct de vedere moral, curată şi verticală în marea familie 
europeană.  - 14 martie 2006 
 

*** 
 

- domnul deputat Ionel Palăr, PNL Bacău 
                                                                                 

 La sfârşitul săptămânii trecute am fost martori cu toţii la cel mai spectaculos exerciţiu de imagine 
de după decembrie ’89, executat cu brutalitate de cel care se vrea a fi reprezentarea umană a ideii de 
fineţe diplomatică – Adrian Năstase. Opinia publică a fost transformată într-un grup de vizitatori ai unui 
muzeu, care parcurgea cu neştiinţă saloanele înţesate de opere de artă, privind haotic şi fără înţelegere 
spectacolul vizual grandios ce se desfăşura în toată splendoarea, lipsind însă, din maiestuousul peisaj, un 
ghid.  

 Întreaga expoziţie, deschisă publicului prin generozitatea familiei Năstase, nu a făcut decât să 
răspundă la cea mai simplă întrebare: CE? Ce anume ascundea apartamentul din Zambaccian? Ce avere 
a putut strânge un fost prim-ministru în doar câţiva ani de slujbă publică? Esenţa însă, a fost omisă. De 
fapt, ar fi fost mult mai important să aflăm răspunsul la o altă întrebare: CUM? Cum a ajuns Adrian 
Năstase în posesia unei bogăţii la care mulţi demnitari europeni, după o viaţă întreagă de muncă, nu pot 
decât să viseze?  

Astfel, exerciţiul vrut a fi de transparenţă şi-ar fi atins scopul. În schimb, prin încercarea de 
banalizare a poveştii, prin refuzul de a-şi deschide porţile celor cu adevărat îndreptăţiţi să-i calce pragul şi 
prin discursul autovictimizant fluturat însă cu aroganţa caracateristică, Adrian Năstase nu a făcut decât 
să deturneze, pentru o clipă, atenţia opiniei publice, de la întrebările cu greutate ce planează deasupra sa. 
A fost un sfâşietor cântec de lebădă, un vaiet în al douăsprezecelea ceas, către un public care a încetat de 
mult să-l mai aplaude. - 14 martie 2006    
  

*** 
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- domnul deputat Rareş Mănescu, PNL Bucureşti  

 

Guvernul a aprobat, de Ziua Internaţională a Femeii, Strategia pentru egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009. 

Cred că acestă strategie este de bun augur deoarece este esenţial să asigurăm în mod real egalitatea 
de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la formarea profesională, la întemeierea familiei, la 
luarea deciziilor publice şi politice. 
 În Romania persistă încă diferenţe între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii şi în ceea ce priveşte 
accesul la procesul decizional.  
Diferenţa între salarii pentru aceeaşi muncă prestată este în continuare cu 14% în favoarea bărbaţilor, 
ceea ce arată că mai este de lucru pentru ca la muncă egală remunerarea să fie egală.  
 Strategia prevede întarirea capacităţii institutionale a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 
Şanse (ANES), accesul egal pe piaţa muncii, concilierea vieţii profesionale cu cea de familie, stimularea 
participării echilibrate la toate nivelurile procesului decizional, abordarea integrată a perspectivei de gen 
în programarea, elaborarea şi implementarea tuturor politicilor publice. In mod concret, Ministerul 
Muncii urmareste acţiuni de formare profesională a femeilor marginalizate.  
 Aceasta strategie este un antidot la acel stereotip din societatea românească potrivit căruia rolul 
femeii ar fi la cratiţă. - 14 martie 2006 

*** 

 
- domnul deputat Claudius Zaharia, PNL Bucureşti 

 
 Pe măsură ce trece timpul ne apropiem tot mai mult de ziua de 22 aprilie, zi care, anul acesta, 
marchează împlinirea a 16 ani de la începutul manifestaţiei anticomuniste din Piaţa Universităţii, cea mai 
lungă manifestaţie anticomunistă din istorie .  
Această zi trebuie să găsească oficialii din ţara noastră decişi să condamne în mod oficial regimul 
comunist. Datele înregistrate în zilele de luptă împotriva comunismului arată faptul că România este 
singura ţară în care numai înlăturarea regimului comunist s-a făcut cu pierderea a peste 1000 de vieţi şi 
cu rănirea a peste 4000 de români.  
Să nu uităm faptul că această perioadă s-a caracterizat prin ample acţiuni de distrugere a elitelor, de 
suprimare a dreptului la opinie şi de îngrădire a unui număr însemnat de drepturi ale fiecărui român. 
 
Neclarificarea poziţiei României faţă de regimul comunist pare a fi şi principala piedică în realizarea 
reformei morale pe care liberalii o susţin prin proiectele de lege depuse. 

Fac un apel către toţi cei care ştiu ce a însemnat comunismul în România să se alăture acestei 
iniţiative a societăţii civile din România şi să plasăm o dată pentru totdeauna comunismul acolo unde îi 
este locul şi anume în ilegalitate. - 14 martie 2006 

 
*** 

 
-domnul deputat Dan Mihai Marian,  PNL  Vaslui  

 
Din ultimul sondaj dat publicităţii -INSOMAR efectuat în perioada 15-21 februarie a.c. - în care se 

tratează şi despre "încrederea cetăţenilor în instituţii" aflăm că Parlamentul României a atins un minim istoric 
în ceea ce priveşte încrederea populaţiei: 34% dintre cei intervievaţi au foarte puţină încredere, 47% puţină 
încredere, 14% multă încredere şi doar 1% dintre respondenţi au foarte multă încredere în această instituţie. 
La polul opus conduce Biserica în care au foarte multă încredere 49% dintre respondenţi, 37% multă 
încredere, 9% puţin încredere şi doar 4% au foarte puţină încredere.  

Această imagine negativă se repercutează în mod direct şi asupra activităţii fiecăruia dintre noi, 
indiferent cât de mult ne-am strădui unii să ne achităm de obligaţiile profesionale care ne revin prin mandatul 
acordat de cetăţeni. 

Dar să vedem care sunt cauzele care au făcut ca Parlamentul României sa ajungă cea mai 
hulită institutie. În primul rând, vă voi referi la insistenţa cu care preşedintele Camerei Deputaţilor, d-l 

 48



Camera Deputatilor 
Newsletter – săptămâna 13 martie – 17  martie  2006 

 
Adrian Năstase, apără o cauza pierdută de multă vreme, încă din decembrie 2004. Arogantul ţării, cel 
care ne-a invitat pe vremea când era prim-ministru sa-i numărăm ouăle, n-are oprelişti în a trata cu 
cinism şi dispreţ orice instituţie din ţara aceasta.  

 În al doilea rând, este de vorba de votul majorităţii acestei Camere prin care ne-am pronunţat 
împotriva percheziţiei conacelor liderului social-democrat. Acestă atitudine complice i-a oripilat până şi 
pe oficialii europeni. Vicepreşedintele Comisiei Europene, Franco Frattini, apreciază că "...cei care joacă 
acest joc extrem de straniu, se joacă cu viitoarul ţării. Este absolut nebuneşte să te joci cu viitorul ţării şi 
cu aderarea ei, asta e situaţia reală". Cetăţenii ne-au dezaprobat, mass-media ne-a criticat, Europa ne-a 
bătut obrazul. Şi acum vă întreb domnilor: nu este de ajuns?  

În al treilea rând, imaginea dezastroasă a Parlamentului se datorează fiecăruia dintre noi şi, în 
special, celor care în criză de idei şi de preocupări utile compun tot felul de legi sau care, în lipsă de 
argumente, împar ici şi colo pumni colegilor. Iniţiative legislative ciudate, făcute le kilogram, precum cele 
ale d-lui Gheorghe Funar, au stârnit veselia domnului vicepreşedinte Mitrea. Distinşi colegi, a venit 
vremea să ne schimbăm fiecare dintre noi şi toţi împreună să muncim pentru a salva imaginea acestei 
instituţii fundamentale. Este timpul să-i spunem civilizat d-lui Adrian Năstase că este absolut necesar să 
renunţe la funcţia de preşedinte. Iar noi trebuie să ne apucăm de treabă pentru a integra cu demnitate 
această ţară în Uniunea Europeană! - 14 martie 2006 
 
 

*** 
 

- domnul deputat Mircea Coşea, PNL  Olt. 
 
     O persoană de rang înalt din structura sistemului fiscal românesc s-a gândit că cea mai bună 
formă de eradicare a corupţiei ar fi chiar legalizarea acesteia.  
    Simplu şi eficient !  
        Cu tot respectul pentru înalţimea rangului  funcţionăresc, dar şi pentru buna intenţie, îmi exprim 
totalul dezacord faţă de o astfel de măsură. A impozita averile ilicite înseamnă nu numai recunoaşterea 
oficială a patrimoniului economiei negre  dar şi o operaţiune de spălare instituţionalizată a banilor negri. 
Nu pot accepta ca printr-o simplă iniţiativa fiscală să se înnobileze hoţul,  transformându-l în contribuabil 
cinstit. Impozitarea unei proprietăţi înseamnă , înainte de toate, recunoşterea şi garantarea ei. Este 
inacceptabil să se recunoască şi să fie garantat dreptul proprietăţii private asupra uriaşelor averi obţinute 
prin clientelism politic şi devalizarea avuţiei naţionale deoarece însăşi procesul obţinerii acestor averi s-a 
desfăşurat în totalul dispreţ faţă de principiile şi atributele proprietăţii private. 
     Averile ilicite nu trebuie impozitate, ci confiscate. 

  Este normal, corect şi moral să fie aşa. Specialiştii în petrol estimează nivelul contrabandei la cca. 1 
miliard de euro. Estimările realizate pe baza unor documente publice conduc la o cifră ameţitoare : în 
ultimii 14 ani, românilor li s-au luat cca. 25 miliarde de euro, cifra la care s-a ajuns numai prin 
totalizarea marilor “tunuri“ cunoscute. Aceste “tunuri” au privat 22 milioane de români de şansa de a 
trăi într-o altfel de ţară după căderea comunismului. Putem imagina pierderilor  suferite de această ţară 
din cauza “ilicitului“ numai gândindu-ne ca fondurile europene care vor fi orientate către România după 
aderare se ridică numai la 6 miliarde de euro. 
  Unde ar fi fost acum România dacă nu ar fi pierdut printre degete o sumă de patru ori mai mare ? - 14 
martie 2006 

 
*** 

             
- domnul deputat Relu Fenechiu,  PNL  Iaşi 

 
În sfârşit, într-un acces de curaj, preşedintele PSD, domnul Mircea Geoană, i-a solicitat dlui Adrian 

Năstase “să facă un gest de demnitate şi de curaj şi să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte executiv al 
PSD şi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor”. Nu am nici o calitate şi nici o intenţie să mă 
pronunţ în ceea ce priveşte problemele interne dintr-un alt partid. Dar cererea adresată dlui Năstase de a 
demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei, o consider ca făcând parte din ceea ce ar trebui să se cheme 
stare de normalitate. În orice altă ţară, cînd asupra unui demnitar de rang înalt planează indicii, repet, doar 
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indicii, ale Parchetului privind unele infracţiuni, acesta îşi dă demisia. Asupra dlui Năstase plouă cu 
suspiciuni şi indicii, dar domnia sa nici măcar nu a catadicsit să i se facă o banală percheziţie. 

Din păcate, prima reacţie a dlui Năstase când i s-a cerut să facă un act de demnitate a fost categorică. 
Citez: “Chestiunea asta cu demisia este absolut aberantă, pentru că demisia ţi-o dai atunci când tu 
consideri că este cazul să faci un astfel de gest unilateral”. Deci este clar, domnul Năstase nu vrea să facă 
acest gest.  
Drept consecinţă, pentru a aduce o reparaţie morală şi pentru a mai atenua imaginea negativă de care se 
“bucură” Parlamentul României, consider că este imperios necesar ca preşedintele PSD, dl Mircea Geoană să 
solicite grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor să demareze procedurile de revocare a 
preşedintelui Camerei, dl Adrian Năstase. 

Este adevărat, în cazul dlui Adrian Năstase, şi înainte de a intra în vizorul justiţiei, existau suficiente 
motive pentru a fi revocat. Am să reiau doar unul singur: când au avut loc alegerile pentru preşedinţia 
Camerei, dl Năstase a beneficiat  de încălcarea flagrantă a regulii votului secret, deputaţii PSD, şi o parte 
din PRM, votând la vedere. - 14 martie 2006 
 

*** 
   

- domnul deputat Ovidiu Ioan Silaghi,  PNL Satu Mare   

Recentul vot împotriva aprobării cererii de percheţie a două dintre imobilele dlui Adrian Năstase a 
generat reacţii negative şi în zona instituţiilor Uniunii Europene. Nu am fost la Bucureşti, în plen, pentru 
că eram la Bruxelles. Am recepţionat impresii şi reacţii negative de la diferiţi europarlamentari. Dar nu 
aceste reacţii mi-au dat de gândit, cât poziţia adoptată luni, la Bucureşti, de domnul Frattini. Tradusă, 
această frază sună astfel: dacă se va întâmpla ca România să sufere o defecţiune pe traseul integrării, 
atunci, o foarte mare parte din vină o va avea Parlamentul. Şi are perfectă dreptate domnul Frattini. 
Pentru că votul negativ dat cererii de percheziţie nu a însemnat altceva decât o obstrucţionare a bunului 
mers al justiţiei într-un caz anume. Şi când este vorba de justiţie, oficialii Uniunii Europene sunt foarte 
sensibili. Şi are dreptate pentru că au mai existat voturi “contra” şi în alte situaţii care vizau aspecte 
privind integrarea. Nu este suficient ca Guvernul, ca parlamentarii Puterii, să construiască ceva în cursul 
“zilei”, iar “noaptea”, PSD şi PRM, să demoleze. Şi această acţiune de demolare va avea în principal 
efecte negative asupra României şi mai ales asupra cetăţenilor României. Guvernele, Puterile, sunt 
trecătoare, dar cetăţenii României, nu. Lor le puteţi faceţi un imens rău, domnilor din PSD şi PRM.     - 
14 martie 2006  

*** 

- domnul deputat Florin Popescu, PNL Dâmboviţa 
 

În momentul de faţă, infrastrucutura din mediul rural lasă încă de dorit. România se află la 
poarta Uniunii Europene, fapt pentru care toţi reprezentanţii actualei clase politice ar trebui sa işi 
unească forţele pentru ca statul nostru să se ridice la standarde occidentale. În aceste condiţii, proiectul 
“Poduri şi podeţe”, care precizez, a fost lansat la iniţiativa mea, va contribui decisiv la dezvoltarea 
infrastructurii în mediul rural. Nu puţine sunt cazurile în care numeroase persoane din diferite localităţi 
ale ţării au fost şi încă mai sunt nevoite sa ocolescă  zeci de kilometri, atunci când vremea este 
nefavorabila, pentru a ajunge la şcoală, servici, spital sau chiar la biserică. Proiectul “Poduri şi podeţe” 
reprezintă un program pe termen lung, iar efectele investiţiilor de acum  se vor face simţite cel puţin 40-50 
de ani de acum înainte. 

Programul “Poduri şi podeţe” se derulează cu fonduri de la buget dar şi cu finanţare de la Uniunea 
Europeană. Iată aşadar că Uniunea Europeană este interesată să ne acorde importante resurse financiare 
pentru dezvoltarea întrgii infrastructuri din România. Aceasta reprezinta de altfel şi una dintre condiţiile 
esenţiale pe care statul român trebuie să le îndeplinească pentru a se integra în cadrul Uniunii Europene, în 
termenele stabilite.  

Am mai spus-o în nenumărate rânduri, beneficiarii acestui proiect vor fi locuitorii din mediul 
rural care au dreptul să se bucure de o infrastructură demnă de anul în care ne aflăm. De aceea, suntem 
datori să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a dezvolta întreaga infrastructura din România. Prin 
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programul “Poduri şi podeţe” s-a făcut deja un important pas în materializarea acestui demers. - 14 
martie 2006 
 

*** 
 
  - domnul deputat Horia Uioreanu ,  PNL  Cluj 
 

Nefiind jurist de meserie, m-am abţinut până acum de la a face aprecieri în legătură cu ancheta 
în cazul caselor preşedintelui Camerei Deputaţilor, m-am ferit a da un verdict privitor la Mătuşa Tamara 
sau la Muzeul din Zambaccian, pentru că discutăm de o serie de proceduri ce ţin de mersul justiţiei. Dar, 
după votul de săptămâna trecută, după tot ceea ce s-a întâmplat şi mai ales după tot ce nu s-a întâmplat, 
consider că trebuie să tragem nişte concluzii despre situaţia actuală a vieţii politice din România. 
Ce se poate face, stimaţi colegi? Care este soluţia? Ceea ce observăm cu toţii, dar puţini o spun, şi atunci o 
fac pe la colţuri: PSD Este de neconceput ca legi necesare adoptări acquisului comunitar să devină 
monede de schimb sau unelte de şantaj. Este imoral ca preşedintele executiv al acestei formaţiuni să se 
folosească de imunitatea pe care i-o dă statutul de ales al poporului şi de influenţa pe care i-o oferă 
calitatea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru a se sustrage unor proceduri normale în orice stat 
de drept. 
Cunoaştem cu toţii faptul că partidele aflate la putere în România anului 2006 dispun de o majoritate 
fragilă în Parlament, iar proiectele legislative individuale, chiar în calitatea de parlamentar aflat în barca 
puterii, sunt greu de trecut prin forul legislativ. Este o condiţie pe care noi, în calitate de partid aflat la 
putere, ne-am asumat-o de la bun început. Dar de aici până la a bloca un proiect atât de important pentru 
România cum este proiectul de integrare în Uniunea Europeană este cale lungă. 
 
Dacă domnul Năstase şi Partidul Social Democrat au vrut „să-şi arate muşchii”, în Parlament, 
săptămâna trecută, nu pot decât să îi felicit: au reuşit! Dar dacă domnul Năstase ar fi atât de cinstit şi 
bine intenţionat precum ne face a înţelege, în calităţile sale de ghid şi de cetăţean onest, la muzeul de la 
televizor, atunci a doua zi după vot s-ar lăsa la dispoziţia anchetatorilor pentru a-şi demonstra 
nevinovăţia. Este un gest pe care l-am aşteptat cu nerăbdare săptămâna trecută, ar fi fost un gest normal 
pentru un aşa-zis „persecutat politic”. Dar, ca şi dumneavoastră, am rămas cu aşteptarea...                     
- 14 martie 2006 

 
*** 

- domnul deputat Tiberiu Bărbuleţiu, PNL Alba 
 

În viaţa politicǎ româneascǎ s-au acumulat tensiuni care riscǎ sǎ compromitǎ proiectul încǎ 
nefinalizat al democratizǎrii societǎţii româneşti demarat în urmǎ cu 16 ani.  Avem a democraţie tânǎrǎ, 
care în loc sǎ se fortifice prin concursul tuturor forţelor şi instituţiilor responsabile ale statului, primeşte 
lovituri care îi vor încetini dezvoltarea. 

“Principala instituţie a democraţiei”, cum numesc lucrǎrile de specialitate Parlamentul, nu se bucurǎ 
în clipa de faţǎ de cea mai bunǎ apreciere în rândurile opiniei publice. Aceasta aversiune a populaţiei faţǎ de 
Parlament creşte pe zi ce trece şi este speculatǎ şi alimentatǎ de forţe care au intuit  starea de spirit a 
electoratului. Se pare cǎ declinul momentan al acestei instituţii fundamentale în stat creşte apetitul de a 
controla totul al alteia, care înţelege guvernarea ca pe o competiţie neloialǎ între puteri. 

Folosindu-se de ascendentul pe care şi l-au creat asupra unor partide politice, cei interesaţi de 
slǎbirea forului legislativ al acestei ţǎri pun în pericol echilibrul si functionarea statului de drept, prin 
exacerbarea rolului unei instituţii în defavoarea alteia.  
 Sǎ ne ferim în continuare de demagogia celor care, alimentând ,,pofta de sânge” a maselor au 
declanşat aceastǎ cruciadǎ împotriva institutiei Parlamentului şi sǎ dejucǎm cu inteligenţǎ acest demers 
mârşav al cǎrui final nu poate fi decât falimentul democraţiei româneşti. 

În scurta perioadǎ de când sunt parlamentar am învǎţat cǎ politica, oricât de cinicǎ ar fi şi oricât 
de mare considerǎ unii cǎ e divorţul ei de eticǎ, nu se poate face sǎnǎtos decât cu oameni ce judecǎ în altǎ 
cheie decât interesul personal. Încerc sǎ vorbesc pentru aceia care au puterea sǎ înţeleagǎ.....de restul mi-
e milǎ şi nu-mi rǎmâne decât sǎ sper cǎ numǎrul lor, în final,  nu o sǎ ne copleşeascǎ.  - 14 martie 2006 

 
*** 
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- domnul deputatMarin Almăjanu, PNL Teleorman 
 

Vin astăzi în faţa dumneavostră pentru a evidenţia un fapt pozitiv, un nou imbold pentru România 
în procesul de integrarea în Uniunea Europeană. 

Ieri, Comisarul european pentru justiţie, libertate şi securitate, Franco Frattini, a arătat faptul că 
pentru domeniul săi de competenţă nu este cazul ca România să mai primească steguleţe roşii. 

De asemenea, Franco Frattini a arătat faptul că guvernul român şi CE au scopul comun de a 
ameliora capacitatea judecătorilor şi procurorilor şi de a spori încrederea în magistraţi.  

Declaraţiile sale sunt cu atât mai importante cu cât momentul următorului raport se apropie, iar 
activitatea unor instituţii este apreciată în termeni pozitivi.  

  Astfel, domnul Frattini a apreciat că activitatea  DNA este una bună, însă regulile stabilite în 
urmă cu opt luni de numire şi revocare a membrilor DNA nu ar trebui schimbate, ci aplicate.  
 Vizita şi declaraţiile comisarului European la Bucureşti, constituie un eveniment deosebit de 
important pentru viata politică românească.  
Astfel, un domeniu considerat ca “cenuşăreasă” a integrării europene pentru României, este recunoscut 
acum ca un domeniu performant şi care se poate ridica la nivel European.  
 Declaraţiile şi apoi existenţa unui raport favorabil pe acest domeniu, nu trebuie să constituie un 
element de frână în plan intern, în ceea ce priveşte continuarea luptei împotriva corupţiei şi a reformei 
justiţiei. 
 Cu siguranţă, România va trebui să renunţe cât mai curând la spectacolul mediatic “justiţia 
televizată”, iar audierile care se întind pe parcursul mai multor ani, fără ca instanţa să ajungă să dea un 
verdict nu trebuie să mai existe ca practici în România.- 14 martie 2006 
 

*** 
 

 Întrebări  
 

 
- domnul deputat Rareş Mănescu, PNL Bucureşti  

 
Către:    AGENTIA NATIONALA PENTRU TINERET 

    D-lui Presedinte Karoly BORBELY 
  

Obiectul întrebării: reţeaua Youth Hostel 
 
  Luna aceasta a fost semnat un protocol cu Asociaţia Youth Hostel România, care are ca scop 
introducerea în circuitul internaţional Youth Hostel a unor centre de agrement aflate în administrarea ANT.  
Conform protocolului, cele douã pãrţi vor verifica şi aviza 15 astfel de centre din ţarã, care vor oferi cazare la 
preţuri accesibile şi standarde internaţionale pentru tinerii din ţarã şi din strãinãtate.  
  Astfel, vă rog să-mi comunicaţi, domnule Preşedinte, care sunt centrele de agrement propuse 
de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Tineret. 
 

*** 
 
 

- domnul deputat Rareş Mănescu, PNL Bucureşti 
 

Către:    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
    D-lui ministru Mihail HĂRDĂU   

 
Obiectul întrebării: Campania naţională „Cărţi pentru Voevodina” 
 
Campania naţională de colectare de cărţi în limba română pentru şcolile româneşti din Voevodina şi 

Valea Timocului - Republica Serbia şi Muntenegru, derulată de Asociaţia Eastern European International 
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Help (EEIH) din Bucureşti în parteneriat cu ministerul pe care îl conduceţi  şi Societatea Română de 
Radiodifuziune, este în plină desfăşurare.

Astfel, apelez la dumneavoastră, domnule ministru, pentru a-mi comunica în ce constă această 
campanie şi a  preciza care este data de final a campaniei. 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat  

 
   În săptămâna 13 martie – 18 martie 2006 deputaţii Grupului Parlamentar PD din  Camera 

Deputaţilor au fost preocupaţi de rezolvarea problemelor politice şi sociale ale ţării din ultima perioadă. 
Pentru aceasta, deputaţii PD au elaborat propuneri legislative, au făcut declaraţii politice pe probleme 
politice şi sociale generale şi au depus interpelări şi întrebări membrilor executivului.  
 În săptămâna 13-18 martie un grup de deputaţi şi senatori PD au depus propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 cerând dezbaterea şi adoptarea 
acesteia în procedură de urgenţă. Inţiatorii acestui proiect sunt Deputat PD Valeriu Tabără, Deputat PD 
Cristian Rădulescu, Deputat PD Ghiorghioni Ionesie, Deputat PD Traian Igaş, Deputat PNL Adrian Semcu, 
Deputat PC Nicolae Popa, Senator PC Corneliu Pascu, Senator PD Nicolae Ioţcu. Deputaţii şi senatorii 
semnatari cer ca această lege să fie dezbătută şi adoptată în regim de urgenţă deoarece ea reprezintă o lege 
esenţială pentru toţi cetăţenii români şi, în egală măsură, pentru autorităţile locale şi centrale.  
 Interesaţi şi de problemele sociale şi economice a diverse grupuri sociale şi politice din România, 
deputaţii din grupul parlamentar PD au făcut diverse declaraţii politice în acest sens. 
 Astfel, domnul deputat PD Constantin Traian Igaş a depus o declaraţie privind soarta SC ARIS SA 
din judeţul Arad. Această societate abia privatizată este ameninţată cu închiderea de către Consiliul 
Concurenţei, ceea ce ar conduce la pierderea a 600 de locuri de muncă şi la pierderi economice mari chiar şi 
pentru român. Din acest motiv, domnul deputat Igaş cere Consiliului Concurenţei să dea dovadă de 
înţelegere, dacă nu pentru SC ARIS SA măcar pentru cei care şi-ar pierde locurile de muncă. 
 Domnul deputat PD Alexandru Miroşeanu atrage atenţia asupra modalităţii în care se pun în aplicare 
legile legate de retrocedarea proprietăţilor forestiere şi în special cele din judeţul Bacău. Domnul deputat 
declară că în acest proces extrem de anevoios s-au comis şi se comit în continuare ilegalităţi în ceea ce 
priveşte înscrisurile şi retrocedările funciare.  
  Legat de aceeaşi preocupare pentru păturile largi ale populaţiei, domnul deputat PD Aurel Olărean a 
depus o declaraţie politică cu privire la reconstruirea politicii agrare a statului în sensul ajutorului oferit de 
acesta ţăranilor şi fermierilor, mai ales în condiţiile în care agricultura este cea mai înapoiată structură a 
economiei româneşti. 
 Domnul deputat PD Petru Movilă este interesat de problema monumentelor istorice din România, şi 
în special de cele din Municipiul Iaşi. Astfel, domnul deputat PD atrage atenţia factorilor responsabili asupra 
degradării continue a monumentelor de importanţă naţională cât şi asupra faptului că acestea au fost lăsate în 
părăsire de forurile competente. 
 Domnul deputat PD Marius Rogin a depus o declaraţie politică privind forţele armate ale României. 
Domnul deputat PD este preocupat de modernizarea armatei în condiţiile în care în aşteptarea aderării la UE, 
autorităţile române par a fi uitat faptul că România este şi parte a alianţei nord-atlantice. 
 Doamna deputat PD Monica Iacob Ridzi a declarat marţi 14 martie că în condiţiile scandalului tot 
mai mare din PSD domnul Adrian Năstase ar trebui să se retragă din funcţia de preşedinte al Camerei 
Deputaţilor, căci păstrând această funcţie domnia sa impietează asupra imaginii, şi aşa destul de scăzută, a 
Parlamentului. Facem precizarea că joi 16 martie domnul Adrian Năstase a demisionat din funcţia de 
preşedinte al Camerei Deputaţilor. 
 În ceea ce priveşte interpelările adresate executivului, domnul deputat PD Cezar Preda a adresat o 
interpelare domnului Vasile Blaga, Ministrul Administraţiei şi Internelor privind declanşarea unei anchete pe 
marginea modului in care a fost incheiat contractul dintre Trans-Bus si Compania de Leasing, considerat de 
domnul deputat PD ca oneros. 
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 Propuneri legislative 

Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

Vă înaintăm alăturat Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 cu modificările şi completările ulterioare, pe care vă rugăm să o 
supuneţi dezbaterii şi adoptării, în procedură de urgenţă conform art.115 alin (1) din Regulamentul  
Camerei Deputaţilor. 

 
 
Iniţiatori: 
 
Deputat PD    Valeriu Tabără                                      
Deputat PD    Cristian Rădulescu 
Deputat PD    Ghiorghioni Ionesie             
Deputat PD    Traian Igaş 
Deputat PNL   Adrian Semcu    
Deputat PC     Nicolae Popa                                           
Senator PC     Corneliu Pascu      
Senator PD      Nicolae Ioţcu  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 a instituit cadrul de reglementare a înfiinţării şi funcţionării 

Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) şi a Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare 
(OIF), a regimului juridic al proprietăţii şi folosinţei infrastructurii funciare şi a termenului aferent acesteia, a 
stabilit principiile de reorganizare a SNIF şi mecanismele de finanţare a activităţii acestora. 

În aplicarea Legii îmbunătăţirilor funciare au ieşit în evidenţa unele prevederi restrictive ale legii care nu 
au dat posibilitatea ANIF să încaseze venituri şi din alte activităţi creând disfuncţionalităţi în activitatea 
ANIF care se desfăşoară în mod curent în relaţiile acesteia cu beneficiarii. 

În vederea eliminării acestora, este necesar a se interveni prin modificarea şi completarea Legii 
Îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 pentru obţinerea de venituri suplimentare din: 

- tarife de prestări de servicii de alimentări cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole 
şi industriale şi de evacuare a apelor pluviale, menajere şi industriale uzate convenţional curate; 

- tarife pentru elaborarea avizelor tehnice şi de specialitate precum şi a avizelor şi acordurilor de scoatere 
din circuitul agricol a suprafeţelor ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare în condiţiile legii; 

- scoaterea efectivă din funcţiune a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare urmare a scoaterii din 
circuitul agricol a suprafeţelor ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare în condiţiile legii; 

- valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreţinere şi regenerare a plantaţiilor 
silvice de combatere a eroziunii solului  

Faţă de cele de mai sus, am elaborat prezenta iniţiativă legislativă pe care o supunem spre dezbatere şi 
aprobare, în procedură de urgenţă, Parlamentului României. 
  Iniţiatori: 
 
Deputat PD    Valeriu Tabără                                      
Deputat PD    Cristian Rădulescu 
Deputat PD    Ghiorghioni Ionesie             
Deputat PD    Traian Igaş 
Deputat PNL   Adrian Semcu    
Deputat PC     Nicolae Popa                                           
Senator PC     Corneliu Pascu      
Senator PD      Nicolae Ioţcu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                              SENAT 
 

Propunere legislativă privind  modificarea şi completarea  
Legii  îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004  

cu modificările şi completările ulterioare  
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:  
 

Art.41  alin (3) lit.e se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “ Tarifele de prestări servicii de alimentări cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi 
industriale şi de evacuare a apelor pluviale, menajere şi industriale uzate, convenţional curate.” 
 
Art.41 alin (3) după litera e) se introduce literele f), g) şi h) cu următorul cuprins: 
f) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice şi de specialitate precum şi a avizelor şi acordurilor de scoatere 

din circuitul agricol; 
g) sumele încasate din dezafectarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ca urmare a scoaterii din 

circuitul agricol a suprafeţelor ocupate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare; 
h) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreţinere şi regenerare a plantaţiilor 

silvice de combatere a eroziunii solului; 
 
 La art.67 se introduce alin.5 cu următorul cuprins: 
   (5) Pentru sezonul de irigaţii al fiecărui an, subvenţiile se acordă numai dacă organizaţiile şi federaţiile au 
achitat contribuţia proprie la tarifele anuale până la data de 30 mai a anului pentru care se acordă subvenţiile 
pentru irigaţii, inclusiv pentru anul 2006. 
 
Art.84 alin (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   (1) Beneficiază de drepturile acordate de prezenta lege asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
înfiinţate în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor 
de apă pentru irigaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.573/2001, care se reorganizează şi se 
înregistrează ca organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii în conformitate cu prevederile prezentei 
legi.   
 
      Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din…………….cu respectarea prevederilor 
art.76 alin (1) din Constituţia României. 
 

Preşedinte Camerei Deputaţilor 
 
      Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ………….…..cu respectarea prevederilor art. 76 alin 
(1) din Constituţia României. 
 

Preşedinte Senatului 
 

 
 Declaraţii  

 
(14 martie 2006 ) 

„Sprijin pentru ca 600 de angajaţi ai S.C. ARIS  S.A. să nu rămână fără locuri de muncă” 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Luna ianuarie este pentru fiecare dintre noi un moment în care ne propunem ca anul care începe să 
fie unul cu multe realizări, iar dacă se poate chiar cu mai multe decât în cel care s-a încheiat. Fiecare dintre 

 55



Camera Deputatilor 
Newsletter – săptămâna 13 martie – 17  martie  2006 

 
noi ne stabilim priorităţile şi pornim la drum cu un elan care să ne facă să ducem, mai uşor sau mai greu, la 
bun sfârşit tot ceea ce ne-am propus. 

Pentru mai bine de 600 de persoane cu statut de angajat, începutul de an 2006 n-a fost deloc unul la 
care aceştia sperau. Ba din contră, dată fiind vestea că toţi îşi vor pierde locurile de muncă, singurul mijloc 
de supravieţuire decentă. 

Vreau să mă adresez astăzi dumneavoastră pentru a veni în sprijinul acestor oameni, în particular, şi 
pentru a lupta împotriva acestui proces de pierdere a locurilor de muncă, în general. 

Punctual, mă refer  la situaţia în care s-a ajuns, mai bine zis în care se află una dintre uzinele din 
Arad, S.C. ARIS S.A., sau aşa cum noi arădenii o cunoaştem mai bine: STRUNGUL.  

E greu în prezent să găseşti o persoană din municipiul Arad, sau chiar din judeţ, care să nu fi auzit de 
ARIS şi care să nu se solidarizeze cu acţiunile şi cererile angajaţilor din această uzină.  

În luna ianuarie a acestui an, reprezentantul acţionarului majoritar al societăţii ARIS, fabrică de 
strunguri, anunţă primirea unui titlu executoriu de la ANAF, instituţie însărcinată cu recuperarea sumei de 
circa 280 miliarde de lei vechi, bani care sunt consideraţi ca ajutor ilegal al societăţii arădene în anii 2000 şi 
2002.  

Trebuie precizat faptul că în anul 2002 societatea  sus menţionată a fost privatizată şi, astfel, datoriile 
avute au fost achitate conform eşalonărilor specificate în contractul de privatizare. Privatizarea societăţii a 
fost privită şi salutată de întreg personalul angajat al societăţii, mai ales că avea loc după o lungă perioadă de 
timp în care lucrurile au mers destul de greu pentru angajaţi. S-a reuşit depăşirea anumitor momente grele şi 
după această privatizare lucrurile au început să se îndrepte şi chiar să se relanseze, fapt ce a dus la încrederea 
că numărul contractelor va fi în creştere şi angajaţii nu vor duce grija unui loc de muncă stabil. Aceste lucruri 
s-au şi întâmplat de altfel în anii de după privatizare.  

În aceste condiţii, închiderea societăţii nu este una justificată, cu atât mai mult, cu cât s-a reuşit 
menţinerea profilului societăţii, s-a păstrat numărul locurilor de muncă, s-a respectat planul de investiţii în 
societate, s-au făcut investiţii în societate, s-au făcut investiţii în utilaje. 

Apare însă în faţă Consiliul Concurenţei care spune că fabrica va fi lichidată întrucât n-a fost 
informat că ARIS a beneficiat de un ajutor de la stat, ajutor care se ridică nici mai mult, nici mai puţin, decât 
la suma de 280 miliarde de lei vechi. Statul însă a renunţat la aceşti bani în momentul privatizării societăţii, 
astfel că această sumă nu mai figura ca datorie a societăţii către stat. Fabrica de strunguri este acum în 
pericol de a fi executată silit după ce acest Consiliu al Concurenţei a constatat, după 6 ani, că scutirile de la 
plata unor datorii şi penalităţi au fost acordate fără respectarea legislaţiei şi cere acum executarea pentru 
recuperarea banilor. 

Atât sindicaliştii, cât şi conducerea societăţii, sunt de aceeaşi parte a baricadei şi cer anularea titlului 
executoriu explicând faptul că investigaţia făcută de către Consiliul Concurenţei a fost un simulacru şi că 
cele 280 miliarde reprezintă o sumă ireală.  

Reprezentanţii angajaţilor care riscă să-şi piardă locurile de muncă mi-au solicitat atât mie, cât şi 
celorlalţi parlamentari arădeni, sprijinul pentru ca acel titlu executoriu ce le pune în pericol existenţa, să fie 
anulat de către cei responsabili. 

Atăt eu, cât şi reprezentanţii autorităţilor locale arădene am încercat să prezentăm celor îndreptăţiţi 
situaţia reală a fabricii pentru a nu fi luate măsuri ireversibile.  

Aceste măsuri ar conduce la efecte negative şi pentru o altă societate importantă a Aradului:ASTRA 
VAGOANE CĂLĂTORI. Activitatea acestor două societăţi este strâns legată, întrucât acestea lucrează în 
sistem de parteneriat la nivelul contractelor încheiate atât cu parteneri din ţară cât şi cu cei externi. 
Lichidarea societăţii ARIS va duce implicit la imposibilitatea realizării contractelor în derulare, iar urmarea 
ar fi una şi mai gravă: faliment şi pentru ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI. 

Poziţia conducerii societăţii este identică cu cea a sindicatelor din societate, ambele solicitând 
Consiliului Concurenţei o analiză cât mai atentă a materialelor puse la dispoziţie de către societate, acţine la 
care noi, parlamentarii arădeni, suntem solidari. Scutirea din anul 2000, considerată în prezent de Consiliul 
Concurenţei ca fiind ilegală, a fost acordată de Ministerul Finanţelor în perioada în care ARIS se afla în 
administrarea acestei instituţii, iar scutirea din 2002 a fost acordată la privatizare de către AVAS, fără ca 
aceasta să fi fost notificată către Consiliul Concurenţei în timp util de vânzător. 

Solicit în acest moment Consiliului Concurenţei să nu piardă nici o secundă din vedere faptul că 
societatea are contracte în derulare, a ieşit din greutăţile în care s-a aflat, oamenii au de lucru în prezent, dar 
riscă în orice moment ca o decizie a consiliului să lase fără nici o sursă de venit sute de familii. 

Solidaritatea de care se dă dovadă în această problemă nu este una de neglijat: sindicate, patronate, 
prefectură, consiliu judeţean, primărie, parlamentari. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu exista un 

 56



Camera Deputatilor 
Newsletter – săptămâna 13 martie – 17  martie  2006 

 
numitor comun: o societate care funcţionează nu poate fi lichidată fără a lua în considerare că în cazul 
existenţei unui vinovat, vor plăti sute de familii nevinovate şi care duc în spinare o asemenea producţie. 

Nutresc speranţa unei rezolvări pozitive a acestei situaţii. 
Vă mulţumesc! 

 
 

Constantin Traian Igaş, 
Deputat PD de Arad 

 
*** 

 
14.03.2006 

Aplicarea prevederilor Legii 1/2000 privind punerea în posesie a terenurilor forestiere către 
persoanele fizice îndreptăţite în comunele băcăuane de pe Valea Muntelui a generat o stare de confuzie şi 
tensiune determinată de modul cum autorităţile competente au înţeles să interpreteze legea. 

O situaţie deosebită o întîlnim la nivelul comunei Brusturoasa, unde lucrurile au degenerate, vinovat 
de acest lucru făcîndu-se fostul secretar general al Prefecturii Bacău, dl. Hură Gheorghe, care împreună cu 
consilierul juridic al Direcţiei Silvice Bacau, dl. Andrei Gheorghe au susţinut o interpretare cu totul 
personală a legii, fapt ce a dus la săvîrşirea unui şir întreg de abuzuri. 

În fapt, cetăţenii acestei comune au cerut reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferite 
suprafeţe de pădure , în baza unor aşa-zise tabele din care reiese faptul că la nivelul anului 1945 aceştia au 
fost puşi în posesie conform Legii 187/1945. 

Trecînd peste faptul că Legea 400/2002 pct.3 stabileşte că la reconstituirea dreptului de proprietate 
pentru terenurile forestiere aceasta se admite numai pe bază de înscrisuri  cu dată certă din perioada 
respectivă , Legea 187/1945 a prevăzut că în afara unor excepţii în cazul proprietarilor consideraţi  că au 
colaborat cu Germania suprafeţele care urmau a se expropria  din marile proprietăţi pentru împropietărirea 
persoanelor fizice  erau numai terenuri agricole şi în nici un caz forestiere. 

Cu toate acestea datorită insistenţei comisiei locale de  a se reconstitui dreptul de proprietate pe baza 
tabelelor întocmite în anul 1945 cu prilejul reformei agrare, tabele care nu au fost niciodată validate de către 
comisia pentru înfăptuirea reformei agrare, s-au eliberat nelegal un număr foarte mare de titluri de 
proprietate, fapt ce va îngreuna în mod evident aplicarea prevederilor Legii 247/2005 pentru retrocedarea 
către proprietarii de drept a terenurilor forestiere. De asemenea, au fost constatate o serie de nereguli la 
întocmirea documentaţiilor privind cererile de reconstituire a dreptului de proprietate dintre care amintim: 

-nici una dintre cereri nu specifică tipul de teren solicitat. Prin urmare nu s-a solicitat în mod expres teren 
forestier. 

-cererile de retrocedare sunt semnate de o singură persoană, deşi în cele mai multe cazuri pe aceeaşi cerere 
apar mai mulţi moştenitori 

- semnăturile moştenitorilor de pe cererile de retrocedare în cele mai multe cazuri, nu corespund cu 
semnăturile aceloraşi persoane de pe fişele tehnice,etc. 

Toate aceste probleme au fost concentrate într-un raport întocmit de Ministerul Agriculturii 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care a punctat şi alte neregularităţi în ceea ce priveşte retrocedarea pădurilor 
şi în celelalte comune de pa Valea Muntelui, ceea ce arată fără îndoială modul nelegal prin care autorităţile 
care au avut competenţa în perioada 2000-2004 în această situaţie, şi-au făcut datoria. 

 

În vederea detensionării situaţiei create, pentru buna desfăşurare în aplicarea legii 247/2005 cerem 
autorităţilor implicare totală în acest caz. 

                                                            Deputat PD,                                                         

                                                       Liviu Alexandru Miroşeanu 

*** 
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Monumentele Iaşului. simboluri ale culturii naţionale 

 
Domnule Preşedinte,  
Onoraţi colegi, 

 
 Este tot mai adevărată ideea că identitatea unui popor se exprimă şi se conservă, în primul rând prin 
cultura sa. Spun acest lucru pentru că într-o epocă a globalizării economice şi a edificării unei Europe unite 
din punct de vedere politic, doar culturii îi revine rolul păstrării identităţii şi specificului unei naţiuni. Acest 
lucru este cu atât mai adevărat pentru România aflată în preajma aderării la U.E. Să nu ne facem iluzii: o 
perioadă destul de lungă după aderare, România nu va fi o putere semnificativă din punct de vedere 
economic în comunitatea europeană, dar are şansa să rămână o putere culturală, să-şi păstreze identitatea şi 
valorile naţionale aşa cum  fac si marile puteri ale U.E. 
 Condiţia este ca noi înşine, guvernul României să dea o atenţie sporită conservării moştenirii 
culturale, să adopte măsuri efective de sprijinire a acelor localităţi în care se află monumentele semnificiative 
ale trecutului  şi prezentului nostru cultural.  Vorbele frumoase, simpozioanele, declaraţiile binevoitoare, 
promisiunile cu iz electoral şi altele asemenea nu pot stopa prăbuşirea pereţilor, mucezirea picturilor, şi 
degradarea permanentă a monumentelor istorice şi de cultură, expresia materială cea mai înaltă a sufletului 
nostru naţional. Este nevoie de un sprijin concret, de măsuri reale, adică, mai direct spus, de o finanţare 
corespunzătoare a acestui domeniu esenţial pentru identitatea noastră ca neam. 
 Iaşul este – incontestabil – unul din oraşele care conţine un număr impresionant de asemenea 
expresii ale sufletului nostru: biserica voievodală Trei Ierarhi – o minune a artei medievale; Palatul Culturii, 
Biserica Metropolitană, Filarmonica – o superbă realizare a arhitecturii goticului târziu, Biserica Golia şi 
Galata şi multe, multe altele care au făcut şi fac faima capitalei istorice a Moldovei. 
 Dar numeroase asemenea monumente, în primul rând primele 4 din cele enumerate mai sus, sunt 
într-o stare avansată de degradare. Este adevărat că de-a lungul anilor s-au mai alocat ceva bani pentru 
consolidarea şi refacerea lor, dar aceşti bani au fost atât de puţini şi eşalonaţi pe atât de mulţi ani, încât s-a 
ajuns până acolo încât şi reparaţiile din anii trecuţi trebuie ele însele reparate. 
 Toate guvernele care s-au succedat din 1990 până azi au promis multe şi au realizat puţine pentru 
monumentele istorice ale Iaşului, care sunt şi ale ţării. 
 Guvernul nostru, al Alianţei D.A., a demarat, este adevărat, un program mai amplu şi mai coerent în 
domeniul la care ne referim, dar ritmul este încet, iar banii total insuficienţi. Este adevarat, de asemenea, că 
Ministerul Culturii şi Cultelor, prin vocile fostului şi actualului Minstru, a făcut declaraţii încurajatoare 
privind reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural al Iaşului, dar urmările nu sunt la înălţimea 
promisiunilor. 
  

Ca deputat de Iaşi, ca reprezentant al unuia din cele mai mari judeţe ale ţării, nu pot râmăne 
insensibil faţă de această situaţie; cer Ministerului Culturii şi Cultelor să-şi amintească de bunele intenţii pe 
care le-a declarat faţă de monumentele istorice şi de cultură ale Iaşului care, de fapt, nu sunt numai ale 
acestui oraş, ci ale întregii ţări. 
 

 Va mulţumesc pentru atenţie! 
 

Ing. P. Movilă 
Deputat P.D. de Iaşi 

 
*** 

 
,,Să-i sprijinim pe ţăranii agricultori’’ 
Stimaţi colegi,  

 
Prezenta declaraţie politică se referă la urgentarea măsurilor de sprijinire a ţăranilor agricultori în 

spiritul promisiunilor făcute cetăţenilor în precedenta campanie electorală. În mod concret, este vorba de 
iniţiativele prin care, ţăranii agricultori ar urma să fie sprijiniţi pentru reducerea sau eliminarea taxelor 
specifice operaţiunilor de vânzare – cumpărare de pământ, cuantumul ridicat al acestora descurajându-i pe 
ţărani în înfiinţarea de ferme agricole.  
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Consider că, în momentul aderării României la Uniunea Europeană, sectorul agricol, în fond, unul 

dintre componentele cele mai importante ale economiei naţionale, trebuie să fie modernizat si apt pentru a 
asigura prosperitatea cetăţenilor a căror activităţi sunt direct legate de agricultură.  

Atragerea tinerilor spre construirea de locuinţe în mediul rural sau manifesta interes pentru 
înfiinţarea de ferme s-ar putea realiza cu mai mult succes, dacă primarii le-ar pune acestora  la dispoziţie 
pământ din rezerva funciara (în multe situaţii, acesta fiind necultivat).  

Statul ar trebui să vină în întâmpinarea solicitarilor ţăranilor agricultori preluând cheltuielile pentru 
achiziţionarea de sămânţă de cartof si porumb, în condiţiile în care, se ştie, recolta acestui an a fost mai slaba, 
comparativ cu anii precedenti.  

Îmi exprim speranţa în urgentarea măsurilor specifice de ajutoare a ţăranilor agricultori, de succesul 
implimentării acestor măsuri, depinzând in bună masura, asigurarea prosperitaţii agriculturii românesti.   

 
 

Aurel Olărean, 
Deputat PD 

 
*** 

 
Cauzele neîncrederii populaţiei în clasa politică 

 
Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor parlamentari 

 
Sondajele de opinie, dacă sunt făcute ştiinţific şi fără vădite scopuri electorale, reprezintă un ajutor enorm 

pentru politicieni. Ele arată adevărata stare de spirit a naţiunii, speranţele şi dezamăgirile milioanelor de 
oameni care ne-au ales, în numele cărora noi am depus jurământ să le apărăm interesele legitime cu cinste şi 
dăruire. 

Ei bine, aceste sondaje manifestă în mod sistematic o tendinţă care ar trebui să ne îngrijoreze: creşte 
în mod constant neîncrederea cetăţenilor în clasa politică. S-a ajuns la o situaţie paradoxală: Parlamentul, 
deşi investit de Constituţie ca primă putere în stat, ocupă ultimul loc în topul încrederii populaţiei. 

Trist, dar adevărat!  Din noianul de întrebări ce se ridică din această bizară situaţie, una mi se pare 
fundamentală: cum s-a putut compromite atât de profund clasa politică în ochii celor care, iată un alt 
paradox, au ales-o în mod liber şi corect, după regulile democraţiei? 
 La această întrebare, răspunsul predilect şi invariabil al unor colegi de breaslă este, pe cât de scurt, 
pe atât de absurd. Vinovate de prăbuşirea  catastrofală a imaginii politicianului român ar fi, chipurile, mediile 
de informare în masă care prezintă caricatural viaţa politică! 
 Nimic mai fals! Eu cred că adevăraţii vinovaţi sunt aici, printre noi. Respiră aerul fortifiant al 
Parlamentului, se bucură de o imunitate mai mult decât meritată, se înfruptă copios din banul public şi, cu o 
poftă de nestăpânit, îi râd naţiunii în nas! 
 În ultima lună de activitate parlamentară, sub vălul, transparent totuşi, al votului secret, care pentru 
unii pare un simplu joc cu bile albe şi bile negre, parlamentarii Opoziţiei au dat o ultimă şi devastatoare 
lovitură de imagine întregii clase politice. Mai întâi au blocat funcţionarea DNA-ului – instituţie importantă 
în combaterea corupţiei la nivel înalt,  instituţie atât de necesară însănătoşirii justiţiei. Apoi, voturile 
numeroase ale aceloraşi parlamentari, printr-o inexplicabilă şi rău înţeleasă solidaritate de breaslă, au 
împiedicat justiţia să-şi facă datoria în faimosul caz Zambaccian. Percheziţia cerută de Parchet n-a mai avut 
loc, fiind vorba de casa unui înalt demnitar, în continuare omul fanion al Opoziţiei. 

Prin votul lor, parlamentarii Opoziţiei au plasat un important om politic mai presus de lege, ferindu-l, 
culmea, de justiţie, adică de instituţia care are datoria de a face dreptate. „Cei tari se întăriră cu averea şi 
mărirea în cercul lor de legi!” –  probabil aşa ar conchide poetul nostru naţional, întorcându-ne, dezamăgit, 
spatele. 

 Prin votul lor, aceşti parlamentari nu numai că au compromis, o dată în plus, clasa politică, dar au 
pus serios sub semnul întrebării viitorul României. Acesta este semnalul clar, transmis ieri de Comisia 
Europeană, prin înaltul său reprezentant, sosit la Bucureşti. 

Din fericire, la scurt timp înaintea Raportului de ţară, aceeaşi Comisie Europeană laudă activitatea 
miniştrilor Monica Macovei şi Vasile Blaga. Aşadar, în anul premergător aderării României la Uniunea 
Europeană, justiţia şi ordinea publică se întăresc în România, în pofida votului „secret” al unor aşa-zişi aleşi 
ai poporului. 
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Deşi istoria Armatei Române este una plină de realizări ce ar face cinste oricărui stat şi pe care 
nimeni nu le poate contesta, după 1989, aceasta a început să meargă într-o curbă descendentă. Armata 
Română n-a mai fost tratată cu importanţa pe care o are, a fost lăsată în voia sorţii. Pentru a fi performantă, 
oricare dintre armate are nevoie de investiţii majore, de retehnologizare permanentă, pentru a putea face faţă 
tuturor situaţiilor ce pot apărea. Cu toate că Armata Română n-a mai beneficiat în ultimii 15 ani de atenţia 
care se impunea, aceasta continuă să rămână în ochii cetăţenilor, instituţia cu cea mai mare credibilitate. 

Şi o ultimă întrebare, adresată nu social-democraţilor de rând, ci exponenţilor acestora, fie ei bogaţi 
sau îmbogăţiţi. Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Adrian Năstase este copios îndemnat de către 
colegii săi de doctrină să-şi dea demisia din toate funcţiile de partid pentru a proteja imaginea PSD-ului! Ei 
bine, nici măcar unul nu-i cere domnului Năstase să se autosuspende din înalta funcţie de preşedinte al 
Camerei!  La imaginea şi prestigiul Camerei Deputaţilor nu se gândeşte nimeni? 

Doamnelor şi domnilor deputaţi! Deocamdată Parlamentul României, adică prima putere în stat este 
condus de către un om de numele căruia se leagă acuzaţii grele. Fireşte, dosarele sunt pe rol, funcţionează din 
plin prezumţia de nevinovăţie. Vă atrag însă respectuos atenţia asupra unui pericol iminent: dacă justiţia va 
dovedi în final vinovăţia actualului preşedinte al Camerei Deputaţilor, toate actele normative şi legile 
semnate de domnul Adrian Năstase vor păstra, pentru eternitate, o aureolă inconfundabilă de fraudă, foloase 
necuvenite şi luare de mită! 

Cu umorul său inconfundabil, domnul Adrian Năstase a dat ieri de ştire naţiunii că intenţionează să 
vândă mult discutata casă din strada Zambaccian, cu toate termopanele şi chinezăriile din inventarul acesteia. 
Sunt sigură că va găsi cumpărători pe măsură! Că va primi un preţ bun! Foştii săi colaboratori, deputatul 
puşcăriaş Gabriel Bivolaru şi primarul infractor Dumitru Sechelariu, sunt clienţi de nădejde. Social-
democraţia băcăuană abia aşteaptă să investească în Bucureşti!  

Cât priveşte părerea electoratului despre clasa politică, gânditorul Baltazar Gracian avea o vorbă: 
„valorăm atâta cât vor cei mulţi”. Altfel spus, cântărim atât cât vrea opinia publică! Aşadar, cauzele 
prăbuşirii încrederii populaţiei în clasa politică nu trebuie căutate în mijloacele de informare în masă, ci aici, 
printre noim, în Aula Parlamentului, sub paravanul albastru al social-democraţiei îmbogăţite peste noapte. 

 
Monica Iacob Ridzi 

Deputat PD Hunedoara 
 

*** 
 

(14.03.2006) 
„Referitor la strategia de transformare a armatei române” 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
1 Ianuarie 2007 se apropie de noi cu paşi repezi şi este o dată pe care o aşteptăm cu emoţie. Cu şi 

mai mari emoţii aşteptăm însă ultimul raport de monitorizare al Uniunii Europene, ce ne va fi prezentat în 
primăvara aceasta. 

Cu toţii suntem de acord într-o privinţă: România s-a angajat, începând cu finele anului 2004 în 
efectuarea unor reforme cât se poate de reale, în toate domeniile de activitate. O astfel de reformă se impunea 
a fi declanşată şi la nivelul Armatei Române. 

Începând cu unul 2004, Guvernul acordă o importanţă deosebită creşterii capacităţii operaţionale a 
armatei, astfel încât aceasta să poată disloca şi susţine în teatre de operaţiuni  întreaga gamă de misiuni 
NATO. Pentru prima dată în istoria postdecembristă a României, bugetul pe care guvernul îl alocă 
Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2006, este, în valoare absolută, cel mai mare pe care acesta l-a 
avut până în prezent. Unii dintre dumneavoastră veţi critica probabil această decizie, veţi spune probabil că 
România are în aceste momente alte priorităţi, alte probleme pe care trebuie să le rezolve. România n-a dus 
însă lipsă niciodată de probleme. Armata Română participă în prezent, cu forţe, la grupurile tactice de luptă 
multinaţionale ale Uniunii Europene, pune la dispoziţia acesteia noi oferte de forţe pentru perioada 2006-
2010 şi ia parte la operaţiuni militare de gestionare a crizelor conduse de UE, cum ar fi operaţiunea Althea. 
Nu poate face toate aceste lucruri cu echipamente învechite sau chiar depăşite. Are nevoie de îmbunătăţiri, 
retehnologizări, de pregătiri ale personalului, care nu pot fi făcute fără finanţări. 

Natura responsabilităţilor constituţionale naţionale, precum şi cerinţa Alianţei (NATO) de a face 
faţă oricăror ameninţări, presupun ca armata Română să-şi dezvolte capacităţi care să-i permită să desfăşoare 
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operaţii pe teritoriul naţional, în aria de responsabilitate a NATO, precum şi într-un mediu strategic mai 
extins, influenţat permanent de factori care impun schimbarea. În concepţia Organizaţiei Atlanticului de 
Nord, transformarea militară reprezintă un proces continuu de dezvoltare şi integrare de noi concepte, 
strategii şi capacităţi cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa şi gradul de inteoperabilitate a forţelor şi de adaptare 
la noul context de securitate, aflat într-o continuă schimbare, care evidenţiază necesitatea de reevaluare a 
factorului militar ca principală sursă de credibilitate. 

Pentru a putea vorbi într-adevăr de o transformare a Armatei Române, trebuie stabilit un obiectiv 
major: realizarea unei structuri moderne, complet profesionalizate, cu grad sporit de mobilitate, eficienţă, 
flexibilă, dislocabilă, având capacitatea de a acţiona întrunit şi a fi angajată într-un larg spectru de misiuni. 

Transformări majore se impun a fi făcute însă, şi într-un alt domeniu, nu lipsit de importanţă. Mă 
refer aici la domeniul resurselor umane. În acest domeniu, obiectul principal trebuie să urmărească 
proiectarea şi implementarea unui management eficient al carierei individuale a tuturor categoriilor de 
personal, conexarea sistemului de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor militare la cerinţele sistemului 
educaţional naţional şi punerea lui în concordanţă cu evoluţiile în acest domeniu din armatele statelor 
membre NATO şi ale Uniunii Europene. 

Toate operaţiile viitoare ce vor trebui duse la bun sfârşit, vor fi mult mai complexe, mult mai 
dinamice şi mai multidimensionale decât ne aşteptăm. 

Măsurile pe care Guvernul şi implicit Ministerul Apărării, le ia în privinţa armatei, trebuie să 
urmărească în permanenţă ca aceasta să fie în măsură să participe la operaţii care să asigure securitatea 
României pe timp de pace, apărarea ţării şi a aliaţilor săi, promovarea stabilităţii regionale şi globale, inclusiv 
prin utilizarea diplomaţiei apărării, precum şi cu sprijinul instituţiilor statului şi a autorităţilor locale în caz de 
urgenţe civile. Armata Română va desfăşura operaţii militare nu numai pe teritoriul naţional, cât şi în afara 
acestuia.  

Forţele care vor fi implicate în operaţii militare viitoare vor trebui să aibe capacitatea de a îndeplini 
întreaga gamă de acţiuni militare, de la asistenţa umanitară şi până la operaţii de luptă de intensitate ridicată, 
chiar şi în condiţiile în care acestea se vor desfăşura simultan în aceeaşi zonă de operaţii. 

În procesul de transformare a capacităţilor Armatei Române, înzestrarea reprezintă elementul 
dinamic care antrenează resurse umane, tehnico-economice şi financiare substanţiale.  

În funcţie de resursele ce-i vor fi alocate, în 2015, România va avea o armată cu un efectiv de 80 
000 de oameni, dintre care 4,5% va fi reprezentat de structurile de conducere, iar 95,5% va fi reprezentat de 
forţele efective. 

Cu toţii ne dorim o armată eficientă, una care să poată face faţă transformărilor NATO şi 
angajamentelor pe care România şi le-a asumat pe plan internaţional. 

Ca să putem vorbi de eficienţă, toate schimbările ce sunt vizate în interiorul Armatei Române, 
trebuie să fie susţinute de două lucruri importante: în primul rând o schimbare a mentalităţii şi în al doilea 
rând o îmbunătăţire a capacităţii de adaptare la nou a celor care vor fi parte a acesteia. Ne dorim ca aceştia să 
fie cu adevărat nişte profesionişti care să facă faţă cerinţelor NATO sau UE.  

Ca repere clar definite de care trebuie să se ţină cont la stabilirea priorităţilor pe parcursul 
procesului de transformare, vor fi costurile ridicate de susţinere a trupelor în teatrele de operaţii, diferenţele 
semnificative între nivelul tehnologic al echipamentelor militare din dotarea statelor avansate ale Alianţei şi 
echipamentele din dotarea Armatei Române, la care se adaugă constrângerile materiale şi cele din domeniul 
pregătirii, instruirii şi învăţământului. 

Sunt sigur însă, că aşa cum au fost apreciaţi şi până acum, oriunde s-au aflat, soldaţii români vor 
face şi în continuare cinste Armatei Române şi statului sub drapelul căruia vor lupta. Pentru aceasta însă 
trebuie să le acordăm întregul nostru sprijin. 

Vă mulţumesc! 
 
Marius Rogin,   
Deputat PD de Neamţ   

 
 Interpelări 

 
 
Adresată :  Domnului Vasile Blaga , Ministrul  Administratiei si Internelor  
De către : domnul Cezar Preda, deputat PD Buzău 
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OBIECTUL INTERPELARII:  declansarea unei anchete pe marginea modului in care a fost incheiat 
contractul dintre Trans-Bus si Compania de Leasing. 

 

In urma cu 4 ani, Trans-Bus, societate de transport calatori in subordinea municipalitatii Buzau, a 
incheiat un contract cu o firma de leasing prin care aceasta din urma se angaja sa livreze 10 microbuze a cite 
24 de locuri, in schimbul unei “taxe de management” de 1,3 miliarde de lei. 

Dupa ce a incasat banii publici,  Compania Populara de Leasing(acesta este numele firmei in cauza) 
a refuzat sa mai onoreze  contractul si sa  returnaze suma cu pricina. 

La vremea respectiva, municipalitatea buzoiana a fost asaltata de alte nenumarate oferte mult mai 
avantajoase  privind achizitionarea de microbuze pentru a satisface o parte din cererea calatorilor. 

Comisia de achizitie, formata intimplator sau nu din consilieri locali municipali - lideri ai PSD , au 
ales, insa,  Compania Populara de Leasing. 

De mai bine de 4 ani, consiliul de administratie al Trans-Bus incearca fara succes sa recupereze cele 
1, 3 miliarde de lei provenind din sustinerea contribuabililor. 

Din cauza acestui prejudiciu, buzoienii sunt condamnati sa mearga cu autobuze date de mult la  
casare. 

In acest context, solicit ministrului Administratiei si Internelor, Vasile Blaga, sa declanseze in regim 
de urgenta o ancheta pe marginea modului in care a fost incheiat contractul dintre Trans-Bus si Compania 
Populara de Leasing. 

De asemenea, solicit Parchetului sa se autosesizeze in legatura cu aceasta chestiune. 
Solicit raspuns scris. 

Deputat PD 
Cezar Preda 

 

*** 

 
Adresată:Doamnei Ingrid Zaarour, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
De către:Constantin Traian Igaş, deputat PD de Arad 
 
Obiectul interpelării: situaţia imobilelor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 
 

Stimată Doamnă Preşedinte, 
Supun atenţiei dumneavoastră problema vânzării bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 

asistenţă sanitar-veterinară. 
În calitate de deputat am fost sesizat cu memoriul domnului Maftei Mureşan, medic veterinar, care 

se află în situaţia de a-şi desfăşura activitatea în sediul circumscripţiei sanitar-veterinare, situată în oraşul 
Sîntana, str. Muncii, nr. 130, jud. Arad, al cărui proprietar este de drept prin cumpărare, dar care nu poate să 
obţină autorizaţie de construcţie pentru a dezvolta serviciile către populaţie prin construirea unei săli de 
operaţie pentru animale, întrucât se află în imposibilitatea de a cumpăra terenul aferent imobilului sus-
menţionat, dat fiind faptul că acesta a fost revendicat de către proprietar. 

Cazul prezentat este doar unul dintre cele care trebuie să îşi găsească rezolvarea legală, motiv pentru 
care vă rugăm să ne comunicaţi care este poziţia autorităţii pe care o conduceţi în raport cu bunul mers al 
activităţii sanitar-veterinare care se desfăşoară în asemenea condiţii şi ce posibilitate juridică oferiţi celor 
aflaţi în situaţia domnului Mureşan. 

Anexez prezentei actele doveditoare celor susţinute. 
Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită consideraţie, 
 

      Constantin Traian Igaş 
      Deputat PD de Arad 
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 Întrebări 

 
 

     Adresata: Primul Ministru al Romaniei - CALIN POPESCU-TARICEANU  
     De către: AUREL OLAREAN – Deputat P.D. de Suceava 
     Obiectul intrebarii: infiintarea unei Sali de sport in localitatea Maneuti, jud. Suceava  
          
     Stimate Domnule Prim Ministru  

 
Prin prezenta solicitare dorim sa sprijiniţi iniţiativa noastra de infiinţare  a unei Sali de sport in 

localitatea Maneuţi din  judetul Suceava avand in vedere bogata tradiţie sportiva a acesteia. Mentionam ca 
aceasta localitate a dat sportului ramanesc o serie de sportivi deveniţi campioni la lupte greco-romane 
precum Savu Gheorghe – multiplu campion national si international, Babalean Ioan – campion national 
participant la campionatul mondial la lupte greco-romane din Suedia, precum si Iurescu Ioan, Olinici 
Gheorghe, Franiuc Dorel, Zaharie Doru, Puha Petru, Lavric Gheorghe etc. – campioni nationali la aceasta 
disciplina sportiva.  De asemenea, Vlad Daniela a obţinut locul I la campionatul naţional scolar de cros din 
anul 2001. 

Intrucat localitatea Maneuţi a furnizat asemenea sportivi de talie nationala si internationala, un 
demers vizand infiinţarea unei Sali de sport este pe deplin indreptatit cu atat mai mult cu cat in precedenta 
guvernare asemenea  Sali de sport au fost realizate pe criterii exclusiv politice in localitati lipsite de traditii 
sportive.  
 Asteptam raspunsul dumneavoastra  scris.  

      Cu deosebita consideratie, 
 

Olarean  Aurel 
Deputat PD în Parlamentul României 

 
 
 
 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului  România Mare  

 
 

Activitatea deputaţilor Grupului Prm din această săptămână se oglindeşte în cele patru declaraţii politice, 
după cum urmează:  
 

 Declaraţii           
 

Deputatul de Bistriţa, Ioan Aurel Rus, îşi intitulează declaraţia politică „NUMAI CIOBURI LA 
SOMVETRA”:  
 
          În industria sticlăriei din România, „Somvetra” Gherla a ocupat ani la rând poziţia de top, fiind şi cea 
mai modernă fabrică de acest gen din ţară. Produsele din sticlărie realizate manual erau destinate aproape 
exclusiv exportului pe piaţa vestică, acesta fiind şi unul din motivele pentru care fostul FPS nu a avut prea 
mari dificultăţi în a găsi un cumpărător pentru pachetul de acţiuni deţinut. Din nefericire nici FPS, nici 
APAPS şi nici AVAS nu au fost prea inspirate în alegerea cumpărătorului. 
 „Somvetra” Gherla a fost privatizată pentru prima dată în 1996. Deşi atunci erau interesaţi de 
acţiunile societăţii mai mulţi investitori, FPS l-a preferat pe „magnatul sticlei din România”, Corneliu 
Petreanu. Acesta a mai achiziţionat încă şapte fabrici de sticlărie, între care „Somvetra” era considerată perla 
coroanei. Anton Vasile, omul lui Petreanu, a cumpărat 40% din acţiunile deţinute de FPS la „Somvetra” 
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contra sumei de 10,494 miliarde lei, urmând să achite un avans de doar 20%, restul trebuia plătit în opt rate 
anuale până în anul 2004. Pentru că nu şi-a achitat la termen nici măcar penalităţile, Anton Vasile a fost 
acţionat în judecată. Direcţia de Control a fostului APAPS a constatat ulterior că privatizările marca Petreanu 
au lipsuri enorme atât la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, cât şi la plata tranşelor stabilite prin 
contract şi a dispus, târziu însă, „deprivatizarea” a cinci din cele şapte societăţi achiziţionate de Petreanu. 
„Somvetra” revenea astfel la stat, care s-a dovedit însă un manager cel puţin la fel de catastrofal ca şi 
precedentul. Aşa se face, ca în 2004, societatea a fost scoasă din nou la vânzare, având însă în cârcă o datorie 
de peste 100 miliarde lei. De această dată ofertanţii nu s-au mai înghesuit, cu excepţia firmei Feromat. 
Liderul sindicatului de la „Somvetra”, domnul Tiberiu Benţa a susţinut că după eşecul primei privatizări, o 
companie din SUA Trans Meridian,  şi-a manifestat cu insistenţă interesul pentru societate. Astfel Trans 
Meridian a depus la AVAS solicitarea pentru cumpărarea pachetului de acţiuni de la „Somvetra”. Americanii 
se angajau să aducă un capital de lucru de 500.000 de dolari şi să facă investiţii pe o perioadă de patru ani, în 
valoare de cinci milioane de dolari. Aşa se face că au intrat în hăţişurile birocraţiei româneşti şi nu au reuşit 
să îşi atingă scopul. Ca să scape de „Somvetra”, AVAS a dat-o firmei „Feromat”. Astfel unul dintre cei mai 
mari producători de sticlărie de lux, „Somvetra” Gherla a încăput pe mâinile unei firme din Bucureşti care se 
ocupă cu comerţul cu deşeuri şi resturi şi care figurează în scriptele Ministerului de Finanţe Publice cu un 
singur angajat. 
  Firma bucureşteană „Feromat” a devenit acţionar majoritar pentru numai 1,25 miliarde lei, ceilalţi 
acţionari semnificativi fiind „Adriagel” SRL Italia cu 13,13 % şi „Euromex” cu 12,18%.  „Feromat” SA se 
angaja prin contract sa aducă în societate în jur de 25.000 de euro pentru dezvoltare şi 4.000 de euro pentru 
investiţii în protecţia mediului. Ridicolul acestor sume a fost spulberat însă de prima tranzacţie a noului 
proprietar, care s-a şi grăbit să vândă un bloc de nefamilişti contra sumei de 4 miliarde lei, adică de aproape 
trei ori mai mult decât a plătit pe acţiuni. La o lună după preluarea societăţii, noul proprietar şi-a anunţat 
intenţia de a reduce cheltuielile cu personalul cu 31,21%, fără a continua infuzia de capital la care se 
angajase.  
 Domnul Tiberiu Benţa a sesizat din vreme managementul defectuos al „Feromat”, lucru care nu a 
interesat pe nimeni, cu excepţia directorului numit de patron care şi-a dat demisia. Situaţia de la „Somvetra” 
a devenit ridicolă, astfel firma a funcţionat, practic, fără conducere. Directorul a rămas totuşi în societate şi a 
continuat să semneze acte. Aşa se face că, atunci când „Distrigaz” Nord  a somat societatea să-şi achite 
datoriile la gaz directorul demis şi-a dat acceptul pentru sistarea livrării de gaz şi nici măcar nu   s-au purtat 
negocieri cu „Distrigaz” pentru eşalonarea datoriilor. Puteau fi invocate ca garanţie contractele comerciale de 
export ale societăţii, dar cine să o facă? Între timp sindicatul a făcut notificări către AVAS privind situaţia 
societăţii, dar instituţia statului s-a spălat pe mâini şi a refuzat să preia fabrica. Asta în condiţiile în care în 
contractul de privatizare exista o clauză ce poate duce la desfiinţarea de drept a contractului dacă investitorul 
nu menţine locurile de muncă, aşa cum s-a angajat. Practic AVAS s-a  înregistrat ca acţionar majoritar 
începând cu 1 februarie anul curent, dar Finanţele Publice au scos deja bunuri patrimoniale la licitaţie. Să se 
înţeleagă că nu ştie stânga de dreapta? 
 La exact un an după cea de-a doua privatizare, societatea „Somvetra” Gherla se pregăteşte să intre în 
dizolvare. Întreruperea furnizării de gaz metan de către „Distrigaz” Nord a dus la sistarea activităţii, anularea 
contractelor de export şi disponibilizarea a circa 700 de angajaţi. Preşedintele sindicatului susţine că 
revenirea societăţii în portofoliul AVAS este în avantajul angajaţilor, care ar putea astfel beneficia de plăţi 
compensatorii în cazul disponibilizării. 
 Acum şapte oferte se pare că sunt pentru a pune mâna pe „Somvetra”. Prefectul Tişe se pare că 
susţine ideea închirierii fabricii firmei italiene Adriagel SRL, acţionară cu 13,13% în „Somvetra”, dar care a 
asistat pasiv la falimentul acesteia, pentru a pune „laba” pe ea la un preţ de nimic. Oare ce va face PD-ul şi 
PNL-ul din această fabrică? Cine va fi favoritul? Vom trăi şi vom vedea! 

 

*** 

 

         Deputatul Dumitru Avram defineşte „DEMOCRAŢIA  ÎMBUIBAŢILOR”:  
 

Dacă ar fi să le mai dăm crezare şi astăzi grecilor antici, am spune că democraţia este acea formă de 
organizare şi de conducere politică a societăţii care proclamă principiul exercitării puterii de către popor în 
folosul acestuia. În perioada interbelică, democraţia noastră proclama, în ton cu Occidentul, egalitatea tuturor 
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oamenilor în faţa legilor, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti fundamentale, precum şi instituţiile necesare pentru 
transpunerea lor în practică (partidele politice, votul universal direct şi secret, Parlamentul bicameral). 
Aparent, totul era sublim, în realitate, însă, ne aflam în faţa unui formalism revoltător, fiindcă unii cetăţeni, 
puţini la număr (politicienii şi clientela lor), erau cu mult mai egali în faţa legilor decât gloata votanţilor. 
 Cât despre modul în care îşi exercitau atribuţiile cele trei puteri în stat - legislativă, executivă şi 
judecătorească - este de prisos să mai spunem că toate acţionau în numele intereselor economice şi politice 
ale partidelor aflate la Putere, în folosul marii corupţii şi al tranzacţiilor criminale, cu nimic mai prejos de 
cele de astăzi (Afacerea Căilor Ferate, Afacerea Skoda, afacerile cu terenuri petrolifere, cu păduri, cu 
furnituri pentru Armată şi altele). Cei implicaţi în asemenea acte scandaloase n-au fost condamnaţi, fiindcă 
dincolo de uşa tribunalului domnea atunci, ca şi astăzi, democraţia celor puţini, dar cu bani mulţi. Acea 
democraţie avea să se reîntoarcă „statornică” la noi, aşa cum o lăsaserăm cu multe decenii în urmă, la fel de 
perversă şi de amăgitoare. Argumentele politicianiste, potrivit cărora „în decembrie ‘89 oamenii şi-au luat 
raţia de libertate”, constituie şi astăzi pojghiţa de poleială în care stă frumos ambalată ciocolata înverzită de 
vreme. 
 Abia acum, după un deceniu şi jumătate, începem să vedem mai jos de vârful aisbergului, abia acum 
simţim răceala ce ne arde, ca focul, a imensului sloi de gheaţă de care ne agăţăm în disperare pentru a ne 
slava de la înec. În faţa unor asemenea realităţi, mulţi se întreabă cu îndreptăţire: de ce, oare, în România 
acestui început de mileniu, democraţia este atât de precară? Unii, şi nu puţini, cred că realităţile perioadei de 
după decembrie ‘89 au fost rezultatul direct al entuziasmului, şi nu al raţiunii politice. În acele zile tulburi, 
când ideile, principiile şi legile se învolburau cu urletele străzii, când pe scena politică rămasă vraişte se 
înghesuiau tot felul de oameni – reprezentanţi ai fostului regim, dizidenţi mai mult sau mai puţin reali, 
revoluţionari, cu sau fără merite în înlăturarea dictaturii, cetăţenii oneşti, dar şi bişniţarii de profesie, nu 
renăştea democraţia, ci mai degrabă anarhia. Am căzut pradă unei mari iluzii, atunci când ne-am închipuit că 
peste noapte vom sări, din imperiul dictaturii proletariatului şi al luptei de clasă, pe pajiştea luminoasă a 
convieţuirii bazate pe respectul libertăţii şi al legii. Dacă revolta de acum 16 ani ar fi fost nu doar înfăptuită, 
dar şi concepută de cei care-au ieşit în stradă, dacă înseşi cercurile oculte de peste hotare ar fi fost 
împiedicate să se amestece în acele evenimente şi să le îndrepte în direcţia propriilor interese, cu siguranţă că 
România ar fi păşit pe calea unei reale democraţii. Participanţii la acel moment, care putea fi cu adevărat 
istoric, nu s-ar mai fi încăierat ulterior pe certificate, prin care să demonstreze că unii sunt mai revoluţionari 
decât alţii şi, ca atare, au dreptul la o halcă mai mare. Toate răscoalele înfăptuite cu ajutorul mercenarilor n-
au rezistat în timp. În climatul de mister în care s-au desfăşurat evenimentele din decembrie, al lipsei de 
organizare şi de unitate, democraţia nu avea cum să se afirme cu adevărat în viaţa societăţii româneşti. Firava 
noastră democraţie îşi are explicaţiile ei. În primul rând, lipsa unei tradiţii.  Democratismul nostru din 
perioada interbelică rămâne o poveste romantică pentru descendenţii foştilor politicieni ţărănişti şi liberali, 
dar un adevărat coşmar pentru urmaşii minerilor de la Lupeni, ai muncitorilor de la Griviţa, ori ai tipografilor 
bucureşteni. Este greu de crezut că democraţia putea să înflorească într-o ţară ca România, care a trăit peste 
50 de ani sub trei dictaturi (regală, militaro-fascistă şi cea comunistă). Lipsa unei tradiţii şi a unei mentalităţi 
ne-a făcut să credem că democraţia a venit valsând pe aripile evenimentelor din decembrie. Nimic mai fals, 
fiindcă o revoluţie poate schimba brusc un regim dictatorial, dar nu şi mentalitatea a milioane şi milioane de 
oameni. Democraţia nu putea să ne cadă din cer. Ea trebuia - şi trebuie - edificată de noi, pentru noi înşine. 
Din păcate, premizele pe care urma să clădim o asemenea formă de organizare şi de conducere a societăţii, 
adică adevărul, dreptatea, cinstea, moralitatea şi munca, ne-au cam lipsit în ultimul deceniu şi jumătate. De la 
o vreme începem să resimţim nu numai lipsa tradiţiei, dar şi a modelelor democratice pe care am putea să le 
preluăm de pe alte meridiane. Ce exemplu ne poate servi comunitatea internaţională, în condiţiile în care 
caracterul democratic al relaţiilor dintre ţările mari şi cele mici rămâne ceva abstract, când egalitatea şi 
suveranitatea statelor sunt mai mult sau mai puţin tacit subminate? Oare prin integrarea în UE vom păşi pe 
calea democraţiei reale? Greu de spus, dacă ne gândim că, în privinţa democraţiei, însăşi Uniunea Europeană 
are destule carenţe, ca să nu mai spunem că în momentul de faţă este lipsită până şi de o Constituţie agreată 
de toată lumea. 

*** 
 
           Cristian Stănescu, deputat de Braşov : NU VĂ FACEŢI ILUZII…. 

În calitate de reprezentant al Ardealului în Parlamentul României atrag atenţia celor care se joacă de-
a autonomia teritorială cu judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, să nu îşi facă niciun fel iluzii, fiindcă aşa 
ceva nu se va întâmpla! 
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Nu se va întâmpla cât timp Partidul România Mare şi patrioţi care fac parte din acest partid pot vorbi 

sau şi pot acţiona, la nevoie, prin orice mijloace permise de lege. 
Încercarea de sfârtecare teritorială a României de către aşa-zisul Consiliu Naţional Secuiesc este un 

atentat la ordinea constituţională şi la statul de drept, la integritatea şi unitatea naţională. Nu vom permite 
niciodată ca români din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să fie lăsaţi în voia sorţii! 

Atrag atenţia tuturor celor care sunt îndrituiţi să vegheze la apărarea demnităţii naţionale: 
Preşedinţie, Guvern, Parlament, să fie extrem de atenţi, să nu se culce pe o ureche şi să creadă că în 15 
Martie, la Odorheiul Secuiesc, nu se va întâmpla nimic! 

Primii paşi au fost deja făcuţi la Satu Mare de către provocatorul de profesie, pastorul Laszlo Tokes 
care, prin Declaraţia Ardeleană, a proclamat dorinţa de a se continua lupta pentru autonomia culturală, 
administrativă şi teritorială a maghiarilor. 

Această petiţie prevede acţiuni interne şi externe, dezbateri şi adunări populare care să atragă sprijin 
parlamentar. Sprijinul cui, doamnelor şi domnilor din coaliţia puterii?  

Petiţia îndeamnă, totodată, participarea la Marea Adunare Secuiască de la Odorhei din 15 martie, 
unde se va da semnalul pentru lupta politică pentru autonomie – vezi Doamne -  pe cale democratică! Şi ca 
brav auto-proclamat leader de opinie, pastorul mârşav al trădării de neam şi dezbinatorul relaţiilor interetnice 
din Ardeal,  ne anunţă că se va deplasa la Parlamentul Europei, sfidând întreaga opinie românească, pentru a 
cere autonomia maghiarilor! 

Cunoaştem foarte bine „metodele democratice” prin care maghiarii au intenţionat dintotdeauna să 
impună autonomia lor teritorială.  

Evenimentele tragice din martie 1990, de la Târgu Mureş, sunt încă proaspete în memoria noastră şi 
nu cred că pot fi uitate vreodată. Cu ce drept sunt izgoniţi români din propria lor tară şi de către cine?... 

Prin acest Parlament s-au consfinţit drepturile minorităţilor din România la cele mai înalte standarde 
continentale şi recunoscute, ca atare, de toţi reprezentanţii ţărilor membre al Comunităţii Europene. Ce mai 
doresc maghiarii, ce-i „mână pe ei în luptă”? 

De aceea fac apel, încă o dată, la Preşedintele României, la Ministrul  Administraţiei şi Internelor, să 
ia toate măsurile care le sunt impuse de către Constituţie şi Lege, astfel încât la 15 martie, la Odorheiul 
Secuiesc, localitate românească din ţinutul Ardealului,  evenimentele să nu degenereze! 

Dacă minoritatea românească, de etnie maghiară, are ceva de comemorat să o facă. Nimeni nu le ia 
acest drept constituţional, dar să lase la o parte intenţiile unora de segregare teritorială. 

Ardealul a fost, este şi va rămâne teritoriul României Mari şi nu vom ceda nimic din ceea ce noi, 
românii, considerăm ca este leagănul nostru naţional. 
 
 

*** 
 
Despre Fundaţia Gojdu ne aduce alte detalii deputatul de Bihor, Paul Magheru: 
 

 Vorbesc ca deputat din partea Circumscripţiei electorale nr. 5 Bihor şi aş dori să vă transmit starea  
de spirit de dezamăgire şi dezaprobare a proiectului de Lege al Guvernului de renunţare benevolă, 
inacceptabilă sub aspect juridic, politic şi moral la moştenirea Gojdu. N-a existat persoană sau reprezentanţi 
ai unor instituţii publice, biserici, să nu mă fi rugat să apăr în Parlamentul României bunurile Fundaţiei 
Gojdu. Este admirabilă devaţiunea totală a acestui mare patriot român care, în 1868, când a fost ales ca 
deputat în cercul electoral Tinca, pentru Parlamentul ungar de la Budapesta, a răspuns la aclamaţiile de viaţă 
lungă ale alegătorilor că nu-şi doreşte să trăiască numai până atunci când va trăi pentru ei, pentru poporul 
român. Gojdu trăieşte în continuare, chiar dacă numai simbolic, prin Fundaţia filantropică ce-i poartă 
numele. Să nu-i îngropăm amintirea prin iniţiative nesăbuite, pretins pacificatoare. 
 În luna februarie, în toate bisericile ortodoxe din Oradea s-au ţinut slujbe de pomenire conform 
voinţei testamentare a generosului Mercena român; „Testamentul acesta să se citească în toţi anii în toate 
bisericile parohiale române răsăritene, la 9 ianuarie în ziua naşterii mele”. Iar testamentul stipula fără 
echivoc, fără nici o posibilitate de interpretare juridică ori politică: întreaga avere era lăsată „acelei părţi a 
naţiunii române din Ungaria şi Transilvania, care ţine de legea orientală ortodoxă”, urmând să se înfiinţeze 
„Fundaţia Gojdu”. La Biserica cu Lună din Oradea, în care a fost botezat Emanuil Gojdu, s-au adunat o 
mulţime de oameni, s-au strâns semnături pentru respectarea voinţei sfinte a testatorului. 
 Presa locală, Realitatea bihoreană, care apare la Oradea, a publicat un interviu cu parlamentari 
bihoreni, indiferent de apartenenţa politică, bineînţeles cu excepţia UDMR, care au declarat că vor vota 
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împotriva Ordonanţei de Urgenţă de ratificare a Acordului româno-maghiar într-o cauză eronată care poate fi 
uşor respinsă. Sperăm ca votul deputaţilor să fie în concordanţă cu declaraţiile politice din teritoriu şi cu 
rezoluţia de respingere adoptată de Comisia juridică din Camera Deputaţilor. 
 Ordonanţa de Urgenţă, care pune statul român în faţa faptului împlinit, nu poate trece de Parlament 
fiindcă este de mai multe ori neconstituţională. Nimic nu justifică caracterul de urgenţă a acestei iniţiative, 
decât eventual iritarea nemeritată a sensibilităţii româneşti şi un cui stupid în talpa mersului nostru spre 
integrarea europeană. 
 Sperăm ca forurile competente interne şi internaţionale să înţeleagă încercările insidioase care se fac, 
superficialitatea Guvernului, şantajul politic, într-un moment hotărâtor din istoria noastră actuală. Expunerea 
de motive nu justifică nici într-un fel caracterul de urgenţă al acestei Ordonanţe a ruşinii. Ţara noastră 
întreţine relaţii bune cu Ungaria şi nu se găseşte nici într-o situaţie de calamitate. S-ar comite însă o 
calamitate politică, dacă Ordonanţa de Urgenţă ar deveni Lege. Guvernul român, la care pot să spun că ţin 
mai mult decât la cel maghiar, chiar dacă sunt în opoziţie (de aceea îmi şi permit să-l avertizez) ar comite o 
gafă impardonabilă, ar compromite eforturile multor diplomaţi români care au încercat să introducă dreptate 
şi adevăr în relaţiile de bună înţelegere şi vecinătate cu Ungaria. Guvernul Tăriceanu doreşte să taie nodul 
gordian al unei situaţii sensibile prin uzurpare de proprietate, comiţând un act de profanare a memoriei unui 
vrednic mecena român, asimilat şi de cultura şi istoria maghiară. Ne place să spunem, şi acesta este adevărul, 
că prin întreaga sa activitate şi viaţă închinată binelui public, Emanuil Gojdu ne-a lăsat moştenire şi un pod 
simbolic al prieteniei româno-maghiare. Puntea aceasta dintre România şi Ungaria a funcţionat însă de multe 
ori într-un singur sens. Aş putea aduce multe argumente juridice şi politice în acest sens. Biserica Ortodoxă 
din Oradea a început, în sfârşit, o revendicare cu fermitate a drepturilor legitime. Preşedintele Băsescu ar 
trebui să-şi ia rolul de arbitru în serios şi să rezolve conflictul între Biserică şi Guvern în favoarea celor 
îndreptăţiţi. 
 Prin bună-voinţa Directorului Bibliotecii judeţene Bihor, conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, am 
intrat în posesia unei „Moţiuni” a Congresului Avocaţilor desfăşurat la Oradea în 1934, prin care avocaţii au 
militat cu fermitate pentru recuperarea moştenirii Gojdu. Rezultatul a fost Acordul definitiv privind Fundaţia 
Gojdu, prin care aceasta încetează să existe ca fundaţiune ungară, din 1938. Acordul a fost ratificat de 
România, dar în condiţiile Diktatului de la Viena şi ocuparea Transilvaniei, apoi a comenzii de la Moscova, 
Ungaria n-a ratificat şi n-a garantat de facto niciodată moştenirea Gojdu. Aşteptăm reacţia organizată şi 
eficientă a avocaţilor de astăzi, ca să desăvârşească ceea ce în condiţii istorice nefavorabile n-au reuşit să 
facă vrednicii lor înaintaşi. Istorici, jurişti izolaţi, politicieni, oameni de rând s-au pronunţat convingător în 
această problemă. Pentru ca sufletul generos şi patriot al lui Gojdu să se odihnească în pace, actele sale de 
caritate nu trebuie confiscate, iar Ordonanţa de Urgenţă privind un pseudo acord româno-maghiar trebuie să 
cadă în favoarea dreptului imprescriptibil la moştenirea testamentară sfântă a unui mare patriot român. 

 
 

 
 

 
 
 

Grupul parlamentar al Uninunii Democrate 
Maghiare din România 

 
 
 

 Declaraţii 
 

Lakatos Petru, deputat de Bihor 
 

15 Martie, Ziua naţională a maghiarilor de pretutindeni 
 Am utilizat această sintagmă care în sfârşit apare şi în majoritatea mijloacelor de comunicare în masă 
din România în locul expresiei „Ziua naţională a Ungariei”, întrucât atât din punct de vedere istoric cât şi al 
realităţii contemporane este mai atâtcuprinzătoare. 
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 15 Martie ziua izbucnirii revoluţiei din 1848 la Pesta a devenit simbolul libertăţii. Maghiarimea de la 
Los angeles la Sidney, de la  Stocholm la Cap Town consideră şi trăieşte această zi ca sărbătoare naţională 
începând cu anul 1860, dar numai din 1991 în baza Hotărârii Parlamentului Ungar devine oficial Ziua 
Naţională a Republicii Ungare. 
 În regimurile comuniste din Ungaria şi din România, de multe ori istoria a fost trunchiată, falsificată, 
iar sfântele idealuri ale zilei de 15 Martie denaturate sau utilizate în scopuri politicianiste. 
 Din păcate în anul de graţie 2006 asistăm din nou la încercări de acest gen care seamănă cu practica 
des utilizată în regimul ceauşist. Atunci mulţi care doreau să călătorească în occident au fost obligaţi să 
semneze un angajament la securitate sau ca să poată cumpăra un kilogram de carne de poc trebuia să 
plătească şi un borcan cu ghiveci. 
 Recunosc pentru traseişti politici, pentru aşa zişii lideri ai partidelor de buzunar fără o doctrină 
coerentă sau pentru unicul conducător al PRM, Ziua naţională a maghiarilor de pretutindeni este un prilej 
minunat de a ieşi în public în speranţa acumulării de capital politic. Dacă la această categorie a demagogilor 
s-ar face nominalizări ca la premiile Oscar, de la József la Cosmin, de la Jenő la Vadim mulţi ar aştepta cu 
sufletul la gură premierea. 
 Aşa cum oameni cu bun simţ din această ţară nu ar fi de acord ca la slujba de înviere o înaltă faţă 
bisericească să revendice un imobil neretrocedat, sau ca la 1 Decembrie sindicatele să organizeze marşuri de 
protest pentru majorări de salarii altminteri necesare şi îndreptăţite, eu nu pot fi de acord nici cu următoarele: 

- transformarea sărbătorii Zilei naţionale a maghiarilor de pretutindeni în acţiuni revendicative; 
- ameninţarea cu contrademonstraţii; 
- răspândirea de zvonuri alarmiste privind concentrarea de tancuri şi blindate pe de o parte şi 

fluturarea pericolului iminent la adresa integrităţii statale pe de altă parte; 
- expresii de genul: „să-şi serbeze Ziua naţională maghiari, sârbii, svabii în casele lor, ca 

homoxesualii, nu în locuri publice. 
 În schimb sunt de acord cum se respectă între ei români şi maghiarii în Bihor pe 15 Martie şi îl invit, 
ca să se convingă, pe preşedintele ţării Traian Băsescu, mâine la Oradea. Sunt de acord şi voi milita în 
Parlamentul României pentru legiferarea dreptului minorităţilor la autonomie culturală, pentru o reală 
autonomie a administraţiilor publice locale, pentru şanse egale tuturor cetăţenilor acestei ţări. 
 Aşa să mă ajute Dumnezeu! 
 

*** 
 
 Kerekes Károly deputat UDMR de Mureş 
 
 Prezent la bilanţul pe 2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor, preşedintele statului s-a 
declarat mulţumit de eforturile acestui minister pentru aderare, dar nu şi de prestaţia Poliţiei. Referindu-se la 
siguranţa cetăţenilor, preşedintele a precizat că sunt încă multe de făcut până când poliţistul va deveni omul 
statului în care cetăţeanul poate să aibă încredere deplină.  
 
 Acţiunea de confiscare a tuturor exemplarelor numărului 5/2006 al publicaţiei din judeţul Covasna 
„Európai Idő” (Timpul European) ce a avut loc în municipiul Târgu Mureş, în data de 8 martie, confirmă pe 
deplin observaţiile preşedintelui. 
 
Prin această acţiune abuzivă la Târgu Mureş Poliţia a încălcat libertatea presei, precum şi dreptul liber la 
informaţii. Legat de eveniment, Inspectorul şef al Poliţiei Mureş declară presei că în urma sesizării oficiale s-
au colectat doar câteva exemplare ale publicaţiei în vederea examinării, pe motivul că aceasta conţine un 
material ce aduce atingere siguranţei naţionale şi a caracterului naţional şi unitar al statului.  
 
Spre deosebire de această declaraţie lucrătorii poliţiei au confiscat toate exemplarele publicaţiei ce se găseau 
pe tarabele din Târgu Mureş, acţionând, cum rezultă din procesele verbale încheiate, în baza art. 97 din codul 
de procedură penală, referitor la ridicarea de obiecte şi înscrisuri.  
 
Este posibil ca Poliţia să nu ştie că în faza de cercetare penală – ca urmare a sesizării din oficiu – pentru 
administrarea probei ar fi fost suficientă ridicarea unui singur exemplar al publicaţiei? Această acţiune lasă 
impresia în mod justificat că Poliţia a fost preocupată mai puţin de administrarea probei, şi  mai mult de 
intimidare, reuşind să creeze o situaţie tensionată, chiar dacă la confiscarea publicaţiei, poliţiştii au avut într-
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adevăr un comportament civilizat. Dar vestea confiscării s-a răspândit repede în tot oraşul, fapt despre care a 
luat cunoştinţă toată ţara prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, organizaţiile civile reacţionând 
prompt la această încălcare a drepturilor constituţionale.  
Ulterior Poliţia, dându-şi seama de greşeala comisă a înapoiat toate exemplarele confiscate.  
Prin această acţiune Poliţia a mai realizat ceva. Ceea ce nu a reuşit să facă până acum redacţia publicaţiei, şi 
anume creşterea interesului faţă de această publicaţie care s-a vândut până în prezent în număr 
nesemnificativ, probabil datorită articolelor radicale sau anti-UDMR, publicate adesea în aceasta. 
 
Legat de vigilenţa Poliţiei din judeţul Mureş merită reţinut că aceasta niciodată nu se sesizează din oficiu în 
legătură cu articolele dure, antimaghiare publicate în mod frecvent în cotidianul mureşean Cuvântul Liber, 
deşi aceste atacuri la adresa maghiarimii din România ar putea fi calificate ca manifestări ce aduc atingere 
siguranţei naţionale. 
 
Dacă luăm în considerare cele întâmplate la Târgu Mureş, nu este greu de ajuns la concluzia că sunt încă 
mult mai multe de făcut, decât ceea ce crede preşedintele ţării ca cetăţeanul să aibă încredere deplină în 
Poliţie. 
 
 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii  
 

Ioan Tundrea 

         Obiectul   declaraţiei politice: Drumurile noastre toate, construite postdembrist, duc  la Bellu 
      

O noua dramă, consumată pe şoselele morţii din România ne-a cutremurat zilele acestea, prin tragica 
dispariţie a Laurei Stoica şi a logodnicului ei. 

Străbătând ţara  cu maşina, de la un capăt la altul, ne este dat să vedem zilnic  infernul dantesc al 
carnagiului de pe şosele. 

Tot mai mulţi oameni din această ţară, observă că banii publici destinaţi de 16 ani, construirii 
drumurilor, au constituit  una din cele mai profitabile afaceri pentru cei care deţin puterea. 

Lipsa de conştiinţa  şi  servirea clientelei politice a celor care au  condus Ministerul Transportului şi 
Direcţiile de drumuri şi poduri din această  ţară a fost  si este atuul lor  managerial. 

An de an, mass-media sesizează, derularea  aceloraşi lucrări în aceleaşi locuri pe drumurile publice, 
de către aceleaşi firme agreate de  puterea care este la conducere. 

Actualul Ministru al Integrării Europene este fost Ministru al Transportului şi sperăm că nu suferă de 
amnezie pentru a-şi reaminti  dezastrul existent pe autostrada Bucureşti Piteşti, la doar câteva luni de la 
finalizarea lucrărilor. 

Adresez invitaţia domnilor actuali miniştrii ai integrării europene şi transporturilor pentru a se 
deplasa, cu maşina pe E70, dinspre  Caransebeş spre Timişoara, adică spre UE. 

După o asemenea aventură pe această şosea, vajnicii noştrii miniştrii ar trebui să-şi reconsidere 
opţiunea orientării spre UE. 

Ar fi extrem de util ca cei doi miniştrii să fie însoţiţi şi de ministrul muncii, care poate avea o  
tresărire de conştiinţa , pe aceste şosele, pentru a asigura pensii decente, artiştilor români care se sting  
dramatic sau în sărăcie sau în îngrozitoare accidente. 

După parcurgerea traseului E70 de către cei trei miniştrii ar trebui că niciodată să nu mai dorească să 
audă refrenul La vie en rose, pentru că emană miros de Bellu. 

*** 
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 Petru Calian 

 

 

 
 
 

*** 
 

 
Bogdan Ciuca 

 
           PROBLMELE PENSIONARILOR 
 
 

Situatia creata in urma cu cateva zile la Galati, cand aproximativ 2000 de pensionari au iesit in strada 
ma intristeaza si ma alarmeaza in acelasi timp. Ma intristeaza pentru faptul ca acestia sunt cea mai 
defavorizata categorie sociala, pentru care niciun guvern de dupa 1990 nu a reusit in mod evident sa le 
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imbunatateasca nivelul de trai . Ar trebui ca prin actiunea lor sa ne fac pe noi, cei pe care i-au ales, sa fim 
mai responsabili cand vine vorba de dumnealor, de respectarea si acordarea  drepturilor ce li se cuvin. 
Oamenii sunt nemultumiti si disperati de pensiile mici care nu le ajung sa-si platesca intretinerea, sa-si 
cumpere medicamente si mancare, ca preturile cresc de la o luna la alta, iar cuantumul pensiei stagneaza. 

Acesti oameni au ajuns in pragul disperarii ne mai putand supravietui in astfel de conditii socio-
economice, create prin proasta gestionare a intereselor lor de catre cei care-i reprezinta si de indolenta 
guvernelor ce s-au perindat de-a lungul timpului pe scena politica romaneasca. 

Situatia in care se afla pensionarii galateni este una foarte dificila ea regasindu-se si la scara 
nationala, asta dupa ce o viata intreaga, cat au fost activi, au cotizat la sistemul public de pensii, iar cand sa 
primeasca ceea ce li se cuvine de la stat, acesta ii umileste cu pensii foarte mici, care nici la nivelul existentei 
minime necesare nu se situeaza.  
 Tinerea acestei categorii de oameni in pragul saraciei afecteaza credibilitatea si respectul pe care 
statul roman il are fata de cetatenii sai. Trebuie gasita neaparat o formula care sa permita scoaterea 
pensionarilor din mizeria sociala in care se afla,  prin politici de protectie sociala menite sa duca la majorarea 
pensiilor ori prin subventionarea de catre stat a cheltuielilor, batranilor cu pensii mici, pentru facturile la 
energia elctrica, la gaze si la intretinere.      
 Ne mai despart cateva luni de zile de intrarea in U.E, cum vor putea suporta socul economic 
aceste persoane care nici la politica economica actuala nu pot face fata, de aceea trebuie gasite pargiile 
necesare pentru scoaterea acestora din saracie, crearea cadrului legal pentru indexari de pensii si gasirea 
rezervelor bugetare necesare.  

 
 

 Întrebări 
 

Petru Calian 

Adresata dlui. Mihail Hărdău, Ministrul Educaţiei şi Cercetării 
 Obiectul întrebării: Situaţia unităţilor de învăţământ în zonele rurale 

 Chiar dacă anul şcolar este deja la jumătate, am primit semnale din zona rurală că mai există şi acum 
unităţi de învăţământ care nu au obţinut autorizaţia de funcţionare. În plus, există şcoli din mediul rural unde 
fie nu există profesori de specialitate – nu s-a prezentat niciun candidat la concursul pe post – fie profesorii 
ajung cu dificultate. 

Domnule ministru, din rapoartele centrale ale inspectoratelor şcolare judeţene, câte unităţi de 
învăţământ nu deţin la ora actuală autorizaţie de funcţionare şi care sunt măsurile pe care le luaţi pentru 
remedierea, deşi târzie, a acestei situaţii? De asemenea, care sunt măsurile întreprinse de ministerul pe care îl 
conduceţi pentru asigurarea, şi în zonele rurale, a unui învăţământ de calitate?  

 
  

*** 
 

Adresata dnei. Monica Luisa Macovei, Ministrul Justiţiei şi 
                             dlui. Vasile Blaga, Ministrul Administraţiei şi Internelor 

 
 Obiectul întrebării:Drepturile omului şi aplicarea Codului Penal 

 Ne-am sesizat asupra unui fapt petrecut săptămâna trecută şi relatat de presa centrală. Consider că 
numele celor implicaţi, precum şi al jurisdicţiilor de care aparţin instituţiile implicate nu sunt relevante 
pentru prezenta întrebării. Pe scurt, este vorba despre un bărbat în vârstă de 50 ani care a fost ridicat de la 
domiciliul său de organele în drept şi dus la închisoare pentru executarea pedeapsei hotărâte de instanţă. 
Bărbatul în discuţie era paralizat şi a fost transportat pe targă până la poarta închisorii, de unde a fost trimis 
înapoi acasă. 

Cum înţeleg cele două ministere pe care le conduceţi să stabilească armonizarea prevederilor 
Drepturilor Omului cu normele de aplicare a Codului Penal? În ce condiţii prevederile din documentul relativ 
la drepturile omului pot exclude sau suspenda prevederi ale Codului Penal şi de Procedură Penală? 
 
 

*** 
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Adresata dlui. Călin Popescu Tăriceanu, Prim-Ministru al României 
 Obiectul întrebării: Activitatea Autorităţii  Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

 

 În România anului 2006 există 116 societăţi comerciale aprobate de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei pentru a-şi desfăşura activitatea ca furnizori de energie electrică. Cu 
toate acestea, există numeroase localităţi din mediul rural care nu beneficiază de aceste servicii deoarece nu 
există reţelele necesare. În condiţiile în care se pregăteşte aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, 
considerăm că acest aspect este unul foarte grav şi de natură să încetinească procesul real de integrare. 

Există un program de extindere a reţelei de energie electrică şi în zonele rurale care în prezent nu 
beneficiază de aceste servicii? În caz că da, care sunt termenele de implementare ale acestui program şi când 
vom putea afirma că nu mai există nici o regiune în care să nu existe energie electrică? 
 

*** 
 

Adresata dlui. Gheorghe Barbu, Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 Obiectul întrebării: Situaţia copiilor cetăţenilor români plecaţi la muncă în străinătate 

 

 În numeroase cazuri, copiii cetăţenilor români plecaţi la muncă în străinătate au ajuns în situaţia de a 
trăi un abandon temporar şi de a fi uneori în pragul delincvenţei juvenile prin neexistenţa unei tutele eficiente 
din partea rudelor în grija cărora au fost lăsaţi. În acest sens, a fost comunicat un proiect prin intermediul 
căruia părinţii care pleacă la muncă în străinătate să lase custodia copiilor minori rudelor, prin mandat 
notarial, astfel existând posibilitatea monitorizării acestor copii de către forurile în drept. 

Domnule ministru, a fost implementat acest proiect? Care sunt măsurile luate de ministerul pe care îl 
conduceţi pentru îmbunătăţirea situaţiei acestor copii şi oferirea unui sprijin familiilor plecate în străinătate?   
 
 

*** 
 

Adresata dlui. Zsolt Nagy, Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 
 Obiectul întrebării: Extinderea reţelei de telefonie fixă în zona rurală 

 

 Integrarea României în Uniunea Europeană prognozată pentru 1 ianuarie 2007 determină necesitatea 
ca toate serviciile de strictă necesitate să fie aliniate standardelor europene. În ceea ce priveşte sistemul de 
telefonie fixă, există încă zone din ţara noastră, în special din mediul rural, care un beneficiază de o reţea 
care să facă posibilă comunicarea telefonică. De asemenea, chiar şi în unele mari oraşe, mai există reţele de 
telefonie pe sistemul vechi, de abonaţi cuplaţi, ceea ce face folosirea serviciului în condiţii improprii şi mult 
sub standardele actuale. 
 Domnule ministru, ce măsuri aţi luat pentru extinderea sistemului de telefonie fixă în toate regiunile 
rurale din ţara noastră şi ce termene preconizaţi pentru înlocuirea reţelelor de tip vechi cu unele noi, în 
conformitate cu standardele europene? 
 
 

Activitatea parlamentară în perioada 13 – 17 martie 2006: 
 

 
• În data de 13 martie 2006, ora 19:30, doamna vicepreşedinte Daniela POPA a participat la 

sedinta Consiliului National al Coalitiei.  

• În data de 14 martie 2006, doamna vicepreşedinte Daniela POPA a condus şedinţa plenului 

Camerei Deputaţilor, sectiunea referitoare la declaratiile politice ale deputatilor si sectiunea referitoare la 

voturile finale acordate proiectelor de lege.  
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• În data de 14 martie 2006, doamna vicepreşedinte Daniela POPA a sustinut doua declaratii 

politice in plenul Camerei Deputatilor, referitoare la protestul sindicatelor din siderurgie si la finantarea 

partidelor politice. 

 

 

 Grupul parlamentar al      
minorităţilor naţionale 

 
 

 Propuneri legislative  

 

Domnul deput Amet Aledin şi domnul deputat Emilian Frâncu –PNL  au depus un Proiect de Lege 
PRIVIND CONSACREA ZILEI DE 13 DECEMBRIE CA SĂRBATOARE A ETNIEI TĂTATRE DIN 
ROMÂNIA: 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 

 
LEGE 

PRIVIND CONSACREA ZILEI DE 13 DECEMBRIE CA SĂRBATOARE A ETNIEI TĂTATRE 
DIN ROMÂNIA 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege : 
 
Art.1 Se consacră ziua de 13 Decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România. 
Art.2 În localităţile unde trăiesc etnici tătari, autorităţile respective vor sprijini organizarea manifestărilor 
cultural-artistice (spectacole, lansări de carte, expoziţii), dacă acestea vor fi iniţiate. 
Art.3 Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radio vor reda, în cadrul unor emisiuni 
speciale, aspecte de la aceste manifestări. 
    
 

 
   Declaraţii 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae a prezentat o declaraţie politică:              
Centenarul primului zbor cu „Vuia I „ 

 
Domnule Preşedinte, 
Distinse doamne şi stimaţi colegi, 

 
 

Astăzi am onoarea, dar şi marea bucurie de a realiza la modul simbolic, ceea ce acum o sută de 
ani s-a realizat faptic, o înălţare deasupra declaraţiilor şi atitudinilor politice , din păcate de multe ori 
nefericite, făcute la tribuna forului legislativ şi de a evoca una din realizările de primă dimensiune ale 
românilor şi României. 

Din satul bănăţean  Surducu Mic, pleca la început de secol, spre inima ştiinţei din acea 
perioadă, Traian Vuia, politehnist budepestan şi apoi doctor în drept, care pe 18 martie, la Montesson, 
în Franţa înălţându-se cu un aparat mai greu decât aerul şi zburând pe distanţa de doisprezece  metri, 
numai cu mijloacele aflate la bord şi-a asigurat lui nemurirea, iar naţiei sale, pionieratul în industria 
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aeronautică. 

„Povesteşte prietenilor de acasă ceea ce ai văzut aici.” Am dovedit că  se poate zbura cu – mai 
greu decât aerul- îi spunea Vuia la acea dată memorabilă, prietenului său profesorul Constantin 
Nedelcu.  

Vuia a făcut o lume întreagă  să amuţească, iar Academia Franceză de Ştiinţe, care îi 
respinsese calculele, să se recunoască învinsă. 

„Vuia I”, supranumit „Liliacul”, primul avion monoplan, primul aparat care s-a ridicat la un 
metru de sol, format din ţevi de oţel şi aripi din pânză de in impermeabilă, echipat cu o elice şi un 
motor cu anhidridă carbonică, având un tren de aterizare prevăzut cu roţi pneumatice a lăsat în urmă 
concepţiile de până atunci care apelau la tragerea aparatelor de zbor prin zmei, cu autoambarcaţiuni, 
pe şine sau planuri înclinate. 

Soluţia savantului român a schimbat cursul aeronauticii mondiale. Direcţia de evoluţie 
propusă  şi demonstrată practic de Traian Vuia a fost adoptată şi de ceilalţi pionieri ai aviaţiei aflaţi în  
Franţa în acea perioadă, martori oculari ai experimentelor şi zborurilor sale. 

În 1907, Vuia a creat Vuia II, capabil să se ridice la cinci metri şi să parcurgă în zbor şaptezeci 
de metri. 

Continuându-şi preocupările în domeniul zborului mecanic, între 1918 şi 1921 ilustrul 
bănăţean a conceput şi construit două tipuri de elicoptere experimentale, iar în 1925 a realizat un 
generator cu abur original, cu combustie internă şi ardere catalitică. 

Îmbogăţind cu aparatul său „Vuia I”, Muzeul Aerului din Paris, aparat a cărui copie se află la 
Muzeul Militar Naţional din Bucureşti, ilustrul timişan priveşte cu înţelegere la noi, cei care am dat 
numele său unei universităţi politehnice, unor străzi şi unei comune de care aparţine satul în care s-a 
născut, şi în care am lăsat un pietroi, pe care doar localnicii îl recunosc, pe locul unde s-a situat casa sa 
părintească. 

Din locul în care Vuia , Vlaicu şi Coandă ne-au înălţat apărem şi mai pigmei, noi cei de astăzi care 
nu vedem decât conturi bancare, averi adunate cu japca, revendicări până la a en-şpea generaţie, titluri de 
luptători anticomunişti de deportaţi şi revoluţionari, toate aducătoare de recompense materiale, dar şi 
devoratoare ale capitolelor de pensii, sănătate, învăţământ, cercetare, apărare, ordine publică, cultură din 
amărâtul nostru buget. 
 Privind de acolo de sus, intoleranţa şi spiritul revendicativ care ne macină, Marele Om, care a fost 
Traian Vuia, nu face decât să ne reconfirme ceea ce un alt ilustru român din San Diego, California, George 
Emil Palade, singurul concetăţean laureat al Premiului Nobel ne învăţa după 1989 : “Şansa României actuale 
este îndeplinirea a trei deziderate : Toleranţă, toleranţă, toleranţă”. 
 Din păcate, mass media noastră nu a preluat aceste învăţăminte, însuşindu-şi din America doar 
expresia „ Câinele de pază al democraţiei ”. Nu a observat însă că în America animalele de acest gen 
mănâncă o mâncare specifică lor, pe când la noi simbolul cu care se apreciază cel mai bine câinele este 
ciolanul. 
 Dacă noi, hulita clasă politică, nu suntem în stare de mai mult, oare câţi centimetrii pătraţi va dedica 
presa, centenarului unuia dintre cele mai importante evenimente din istoria umanităţii ? Va reuşi să se 
apropie măcar de hectarele de pădure tăiate pentru a produce hârtia pe care să se descrie cu lux de amănunte 
feericele episoade de telenovelele politice şi anticorupţie. 
 Ca deputat de Timiş, român de etnie bulgară, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, îi 
mulţumesc lui Dumnezeu şi electoratului că mi-a dat posibilitatea să evoc în Camera Deputaţilor din 
Parlamentul României, ilustra faptă a celui care ne-a aşezat pe noi, românii, pe locul pe care din nefericire nu 
am fost în stare să rămânem. 
 
 Vă mulţumesc ! 
 

Deputat 
Niculae Mircovici 

 
*** 

 
 
 Domnul deputat Amet Aledin  a prezentat o declaraţie politică:  

LATURA TURISTICĂ A JUDEŢULUI CONSTANŢA 
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România reprezintă o ţară cu un potenţial turistic imens. Judeţul Constanţa, extrem de cuprinzător, 
din acest punct de vedere, înseamnă o zonă a cărei importanţă trebuie valorificată, în sensul unei concentrate 
susţineri materiale, din partea autorităţilor centrale şi locale. Plaja de foarte bună calitate, staţiunile balneo-
climaterice, vestigiile istorice sunt tot atâtea motive pentru o dezvoltare a infrastructurii întregului judeţ.  

În scopul practicării unui turism modern, este necesară o redescoperire a bazei acestuia: drumuri 
asfaltate chiar între localităţi de mai mică întindere şi cu un număr redus de locuitori, alimentarea cu apă 
rezolvată în întregime, un sistem sanitar bine structurat. La aceste aspecte se adaugă conservarea şi 
includerea în circuitul turistic a tuturor obiectivelor cu valoare istorică. Dezvoltarea colecţiilor muzeelor din 
judeţul Constanţa presupune o latură de neomis pentru realizarea unui scop atât de benefic.  

O sursă de venit, cum este cea din turism, poate însemna, pentru România, foarte mult, în condiţiile 
în care politica altor ţări, în acest domeniu, s-a dovedit a fi una rentabilă. Trebuie, însă, să existe un efort 
general, un consens, o depolitizare a întregii problematici. Judeţul Constanţa, şi îmi permit, momentan, să mă 
refer doar la el, îndeplineşte, din perspectivă turistică, toate condiţiile pentru redimensionare. Acest fapt 
poate fi finalizat, numai dacă vor exista investiţii constante şi semnificative. 
 
 

Aledin AMET, 
deputat din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România 
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