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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 18 martie 
 

  
 Luni, 18 martie, în plenul Camerei Deputaţilor a fost dezbătută moţiunea simplă Politica antieuropeană sau 
„cum poate trăi USL fără Schengen“, iniţiată de 93 de deputaţi ai PP-DD şi PD-L. 

Dezbaterile au consemnat punctele de vedere ale majorităţii grupurilor parlamentare, în timp ce poziţia 
Executivului a fost exprimată de ministrul Afacerilor Externe, domnul Titus Corlăţean. 

Votul final asupra moţiunii va fi exprimat marţi, 19 martie. 
 

 
*** 

 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 19 martie 
 

  
Plenul Camerei Deputaţilor a respins marţi, 19 martie, cu 226 de voturi împotrivă, 79 pentru şi 16 abţineri, 

moţiunea simplă cu titlul Politica antieuropeană sau ”cum poate trăi USL fără Schengen”. Moţiunea a fost iniţiată 
de 93 de deputaţi ai PP-DD şi PD-L şi a fost dezbătută pe fond în şedinţa plenară de luni, 18 martie. 

În prima parte a şedinţei de plen au fost dezbătute şi adoptate pe articole proiectele de lege şi propunerile 
legislative aflate pe ordinea de  zi şi a fost retransmis la comisia de specialitate, în vederea redactării unui raport 
suplimentar, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (PL-x 445/2010) - lege organică. 

Totodată, Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final:  
1.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 55/2013) - lege organică (262 voturi 
pentru, 68 împotrivă, 2 abţineri); 
2.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2012 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 33/2013) - lege organică (300 voturi pentru, 
33 împotrivă, o abţinere); 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind asigurarea proprietarilor 
navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime (PL-x 242/2012) - lege ordinară (333 voturi pentru, 3 împotrivă, o 
abţinere); 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2012 privind aprobarea unor măsuri 
pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012 (PL-x 32/2013) - 
lege ordinară (333 voturi pentru, 3 abţineri); 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport 
Feroviar de Călători - C.F.R. Călători" - S.A. (PL-x 34/2013) - lege ordinară (330 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 
abţineri); 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor 
şi altor operaţiuni cu produse militare (PL-x 26/2013) – lege ordinară-(332 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abţineri); 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 464/2012) - lege ordinară (285 
voturi pentru, 53 împotrivă , 3 abţineri); 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea 
nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de 
război şi văduvelor de război (PL-x 78/2013) - lege ordinară (302 voturi pentru, 34 împotrivă, o abţinere); 
 

Camera Deputatilor, ca primă cameră sesizată, a respins : 
 

1. Propunerea legislativă privind cazierul profesional (Pl-x 14/2013) - lege organică (321 voturi pentru, 8 
împotrivă, 4 abţineri); 

2. Propunerea legislativă privind cazierul medical (Pl -x 15/2013) - lege organică (315 voturi pentru, 17 
împotrivă, 2 abţineri); 

3. Propunerea legislativă de completare a Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 privind educaţia naţională (Pl-x 
24/2013) - lege organică (278 voturi pentru, 56 împotrivă, 4 abţineri); 

 
  De asemenea, deputaţii au votat pentru respingerea: 

1. Reexaminarea Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 
pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.308 din 28 
martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.309 din 9 mai 2012 (PL-x 
282/2006/2013) - lege organică (233 voturi pentru,  73 împotrivă, 21 abţineri); 

2. Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.1597/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924 
din 27 decembrie 2011 (PL-x 652/2008/2013) - lege organică (286 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abţineri); 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe 
actului medical (PL-x 105/2012) - lege ordinară (80 voturi pentru, 250 împotrivă, 7 abţineri); 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.47 al Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare (Pl-x 332/2012) - lege organică (295 voturi pentru, 41 împotrivă, 2 abţineri); 

5. Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 şi Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (Pl-x 311/2012) - lege 
organică (276 voturi pentru, 56 împotrivă, 3 abţineri); 

 
În aceeaşi zi, deputaţii au adoptat şi Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
(PH CD 5 /2013) -304 voturi pentru, 5 împotrivă, 6 abţineri. 
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*** 

 
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de miercuri, 20 martie 

 
 

Miercuri, 20 martie 2013, senatorii şi deputaţii reuniţi în şedinţă comună, au dezbătut şi adoptat pe articole 
raportul comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului şi al Comisiei permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu privire la reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.81 din 27 
februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013 (Pl - x 1/2013; L 
1/2013). 

Raportul a fost adoptat la votul final cu 360 voturi pentru şi 38 împotrivă. 
 

În finalul şedinţei plenul reunit a adoptat în unanimitate constituirea Grupului Pro-America. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 

(Situaţia cuprinde datele la 22 martie 2013) 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             

             
 

Totalul iniţiativelor legislative 801  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 91
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 332 
389

– votate  361
             din care: - înaintate la Senat        17
                            - în procedura de promulgare   40
                            - promulgate*   52 
                            - respinse definitiv 252
– la vot final 28
2) Se află în proces legislativ 420
a) pe ordinea de zi 65
b) la comisii  344
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
 
 
               ▪ Cele 361 iniţiative legislative votate privesc: 
                           95 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
                             58  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        23  proiecte de legi  
                         266 propuneri legislative 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 64 legi, dintre care 52 din iniţiativele legislative dezbătute şi votate în 
sesiunea actuală.      
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţa de marţi, 19 martie 2013 

 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 66 

        din care: - în dezbatere 
66

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               12  

16  

   - votate 16
         din care: - înaintate la Senat 4
                        - la promulgare 8
                        - respinse definitiv 4
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 65

        din care: - în dezbatere 
65

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 16 iniţiative legislative votate privesc: 
                 9 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                      8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
           1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                 7 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 18 - 22 martie 2013 
 

 
 

 
 
 
 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   
 

1.  PL-x 652/2008 – Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 
privind modificarea art. III alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 
pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1597/2011) 
 

2.  PL-x 33/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2012 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

3.  PL-x 242/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime  
 

4.  PL-x 32/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2012 privind 
aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere în anul 2012   
 

5.  PL-x 34/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           nr. 72/2012 
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 
tone motorină pentru Societatea naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” 
- S.A  
 

6.  PL-x 26/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul 
de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare  

7.  PL-x 464/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare  
 

8.  PL-x 78/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art. 
II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru 
modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea 
documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război  
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 55/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului 
nr.6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative  
 

2.  Pl-x 14/2013 – Propunerea legislativă privind cazierul profesional 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 

3.  Pl-x 15/2013 – Propunerea legislativă privind cazierul medical 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 

4.  Pl-x 24/2013 – Propunerea legislativă de completare a Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 privind 
educaţia naţională 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 

 
 

 

 
 

III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  PL-x 282/2006 – Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele 
funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din 
aparatul represiv al regimului comunist în perioada  6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.308 din 28 martie 2012) 
 

2.  Pl-x 332/2012 – Propunerea legislativă pentru modificarea art.47 al Legii locuinţei 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

3.  Pl-x 311/2012 – Propunerea legislativă pentru abrogarea lit. c) a art.1 şi Cap. IV din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
   

4.  PL-x 105/2012 – Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical  
 
 
 

 IV. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună:   
 

1.  PL-x 1/2013 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor  
(Reexaminată ca urmare  a  Deciziei Curţii Constituţionale nr.81/2013) 
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 22 martie 2013) 

 
 

 
 
 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 66 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) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 1

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 31 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 2

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 15 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 

dreptului de contestare la Curtea Constitu�ională: 

4

- legi trimise la promulgare: 6

- legi promulgate: 7

 
                                                    TOTAL                                                           66 
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                                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2222    mmaarrttiiee    22001133))  
  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea 
de bunuri şi servicii. (poz. I-a-4)  
    Obiectul de reglementare: abrogarea alin.(2) - (4) ale art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de 
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi 
furnizarea de bunuri şi servicii, pentru a se conforma cerinţelor Hotărârii Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene din 1 martie 2011. Intervenţiile legislative vizează 
modificarea art.7 alin.(1) în sensul precizării faptului că utilizarea elementului 
sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de 
asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în 
materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată în toate contractele noi 
încheiate începând cu data de 21 decembrie 2012, abrogarea alin.(2), (3) şi (4) 
ale art.7, precum şi introducerea la art.7 a unui nou alineat prin care aplicarea 
principiului primelor şi beneficiilor unisex se face începând cu data de 21 
decembrie 2012. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 

18.03.2013 
(Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
admise) 
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IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  

  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  pprriivvaattiizzaarree  
  

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.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil. euro prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia pt. afaceri 
europene a 

întocmit raport 
preliminar şi a fost 
predat Comisiei pt. 
politică economică 

pe data de 
07.03.2013; 

ministerul solicită 
amânare, sunt 

aşteptate 
amendamente 

  
  22))    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 criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar. 
Comisia 

jur.aşteaptă amend. 
de la Guvern şi va 

fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 
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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 de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

este aşteptat un alt 
proiect legislativ 

cu acelaşi obiect de 
reglementare, 

pentru corelare 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, 
transpunerea unor directive. Se introduce reglementarea impozitării veniturilor a 
căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 
Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 09.10.2012 

Trimis din data de 
18 septembrie 

2012 pentru a 4-a 
oară la comisie 
pentru raport 
suplimentar 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind 
redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. (poz. I-b-11) 
    Obiectul de reglementare: vizează introducerea unor prevederi de ordin tehnic 
specifice activităţii de asigurare: aplicarea procedurii de faliment şi la societăţile 
de reasigurare, stabilirea unui termen de prescripţie de 5 ani pentru plata 
despăgubirilor de către fondul de garantare, reglementarea dizolvării şi lichidării 
voluntare a societăţilor de asigurare/reasigurare. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 
Retrimis pe 18.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 04.03.2013 

 va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de 
credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţile de credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 326/2012  
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  
(poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, în scopul creării posibilităţii de punere în aplicare cu celeritate a 
măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar la o instituţie de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern şi se va 
dezbate împreună 
cu PLx 159/2012 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

întocmit raport 
preliminar în 

octombrie 2012 şi 
predat Comisiei 

juridice unde va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

26-28.03.2013 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul valorilor mobiliare şi modificarea 
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

9 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la 
penalităţi de întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către C.N.C.F.R. 
S.A., înregistrate în contabilitate până la data de 31.03.2012, prelungirea 
termenului de rambursare a împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea 
unor măsuri menite să reducă cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi 
instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea continuităţii 
activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului 
Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în turism, precum şi măsuri de 
protecţie a persoanelor cu handicap. 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

10 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

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.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. (poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea economică, 
procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi 
regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, 
precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 

Termen: 05.09.2008 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceşia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 

Ministerului pt. 
întreprinderi mici 
şi mijlocii, mediu 

de afaceri şi turism 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiect de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru 
stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor 
negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de 
către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate 
din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

 

Camera Deputaţilor 
PL x  568/ 31.10.2011 
Retrimis pe 19.03.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 26.03.2012 

a fost dezbătut în 
săptămâna 12-

14.03.2013 şi va fi 
întocmit şi predat 

raportul preliminar 
Comisiei pt. 
administraţie  

5 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 
    Obiectul de reglementare: instituirea obligaţiei analizării introducerii 
sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea 
clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, a obligaţiei 
prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau 
închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente şi realizării băncilor de date 
specifice eficienţei energetice, în vederea fundamentării planurilor naţionale de 
economisire a energiei de reducere a fluxului de dioxid de carbon, de utilizare a 
surselor alternative de energie, etc.. 
 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 
Retrimis pe 22.10.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.11.2012 

se aşteaptă 
amendamente de la 

minister; va fi 
înscris pe ordinea 
de zi a comisiei în 

săptămâna 26-
28.03.2013; se va 
dezbate împreună 
cu PLx 63/2013 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de 
la 14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

a fost înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data 
de 05.03.2013 şi se 

continuă 
dezbaterile 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 

Proiect de Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în 
şi/sau la plecarea din porturile româneşti. (poz. I-a-26) 
    Obiectul de reglementare: proiectul de act normativ transpune Directiva 
2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 în 
sensul simplificării şi armonizării procedurilor administrative aplicate în 
domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a 
informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.  

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

se aşteaptă avizele 
de la Comisia jur. 
şi Comisia pt. teh. 

inf.  

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei în 
săptămâna 26-

28.03.2013; se va 
dezbate împreună 
cu PLx 260/2012 

  
        44))    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 privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 
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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 de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.03.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei în data de 
26.03.2013 

  
        55))    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. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
      66))    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 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar. 
Comisia 

jur.aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern,va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

26-28.03.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar 
pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor 
negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea 
permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale 
de profil la normele şi exigenţele europene în materie, în contextul îndeplinirii de 
către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană, derivate 
din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.2011 
Retrimis pe 19.03.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 26.03.2012 

este aşteptat 
raportul 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenoilor români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul 
Economic European rezidenţi în România. (poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărţii electronice de 
identitate (CEI) şi măsurile organizatorice şi tehnice care fac posibilă 
implementarea celor două documente. De asemenea,  proiectul de act normativ 
stabileşte dreptul la opţiune al persoanelor care, din motive religioase sau de 
conştiinţă, refuză  eliberarea cărţii electronice de identitate, acestora urmând a li 
se elibera cartea de identitate fără cip încorporat. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

a fost  înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 19-
21.03.2013 şi a 

fost amânat pentru 
două săptămâni 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe, în scopul creşterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă 
se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum 
şi creşterea gradului de eficientizare a măsurilor aplicate. 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

întocmit raport 
preliminar de 
adoptare cu 

amendamente 
admise 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor -Administraţia Naţională "Apele Române". (poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi 
adăposturi situate în zonele de plaje din zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţia Naţională 
“Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.03.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi a 
comisiei pentru 
agricultură şi 

comisiei pentru 
administaţie în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

  
        77))    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.8/2009 
privind acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanţă care se pot 
acorda în limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea 
acestora reprezintă o facilitate, iar nu o obligaţie în sarcina angajatorilor, aceştia 
din urmă putând să le includă sau nu în pachetul salarial acordat angajaţilor. 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 

Termen: 28.04.2009 

întocmit raport 
preliminar şi depus 

la Comisia pt. 
industrii pe data de 

12.05.2009 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor: 
- simplificarea regimului de autorizare a furnizorilor de servicii de formare 
profesională; 
- aspecte referitoare la libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările 

aferente, precum şi aspecte referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii; 

- introducerea în mod expres a unei formulări din care să reiasă faptul că 

formarea profesională a adulţilor care se finalizează prin acte de calificare 

recunoscute la nivel naţional, care este o activitate de interes general şi face parte 

din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională. 

Senat 
 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 12.03.2011 
Termen: 27.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

3 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru egalitate de şanse 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Termen: 26.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru 
modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea marginalizării sociale.  
(poz. I-a-14)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării foitei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, în sensul 
simplificării şi flexibilizării modului de implementare a măsurilor de stimulare a 
ocupării forţei de muncă. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  79/ 11.03.2013 
Termen: 28.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, 
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative 
prin care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale personalului bugetar 
la nivelul lunii decembrie 2012, începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a 
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 11.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  85/ 18.03.2013 
Termen: 02.04.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor 
statelor membre privind suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei  
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99))  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 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate 
să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
10/2009, care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile 
la programele de studii de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca urmare a abaterilor deosebit de 
grave constatate în derularea procesului de învăţământ la 
specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la 
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002. 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 
Retrimis pe 23.02.2010 
pt. raport suplimentar 
Termen: 02.03.2010 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 
pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv stabilirea 
modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea 
învăţământului liceal, care se va realiza prin examenul de bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 
Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine 

de zi a comisiei 

  
1100))  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 modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  
 

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

a fost dezbătut în 
săptămâna 19-

21.03.2013 
împreună cu alte 

proiecte cu acelaşi 
obiect de 

reglementare; 
membrii comisiei 

au hotărât 
amânarea acestui 

proiect 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for 
public nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente 
de for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru evitarea 
confuziilor cu „monumentele istorice”; includerea în categoria lucrărilor de artă 
vizuală a plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a mobilierului urban de 
dimensiuni monumentale cu caracter decorativ, etc.; reglementarea 
competenţelor structurilor abilitate în domeniu; majorarea nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 

Termen: 09.02.2012 

Ministerul solicită 
amânarea 

dezbaterilor 

  
      1111))  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.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a 
evenimentelor rutiere în România, prin aplicarea conceptului de „constatare 
amiabilă de accident”, prin care societăţile din domeniul asigurărilor sunt 
implicate în activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare, 
degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia Rutieră, 
separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996. (poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia pentru cultură 
     Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de 
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, 
de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie 
continuată de alte entităţi, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor documente.  

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

Comisia a întocmit 
şi predat  raportul 

preliminar 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - 
teritoriale. (poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie 
publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor 
abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în 
situaţia de criză financiară şi insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor 
acestor unităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget 
şi comisia pt. adm. 
a întocmit raport 

preliminar. 
Comisia 

jur.aşteaptă 
amendamente de la 

Guvern,va fi 
înscris pe ordinea 
de zi în săptămâna 

26-28.03.2013 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere 
modificări ale  Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind 
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –
Codul vamal al României,OG nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 
   Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificări şi 
completări ce vizează: 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în ce priveşte cuantumul taxei 
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar; 
- Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Dunării” în ce priveşte cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice şi 
juridice. 

 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.02.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 



 
26 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu competenţe în gestionarea 
fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii unor reglementări 
în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de gestionare a 
fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea 
sau suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 

Termen: 25.10.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2012 care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi 
ale noului Cod civil. Se modifică natura juridică a contractului de achiziţie 
publică, în sensul în care acesta este un contract administrativ şi nu unul 
comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile 
contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de la 
14 la 10 zile. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 26-

28.03.2013 
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1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  eeggaalliittaattee  ddee  şşaannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii  şşii  bbăărrbbaaţţii  
  

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 nr. 83/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, urmărindu-se, în 
principal, transpunerea unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. Totodată, sunt 
actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor legii, precum şi unele denumiri de instituţii. 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  76/ 11.03.2013 
Termen: 26.03.2013 

a fost întocmit 
raportul preliminar 

  
1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  

  

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.88/2012 
privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
    Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 
mil.euro prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

Comisia a întocmit 
raport preliminar şi 

a fost predat 
Comisiei pt. 

politică economică 
pe data de 
07.03.2013 
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IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (poz. I-a-23) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 66/2011 privind constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, în sensul îmbunătăţirii cadrului legislativ pentru 
accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile destinate 
României şi utilizarea eficientă a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 18.03.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  138/ 19.03.2013  

2 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. (poz. I-a-15) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, în sensul îmbunătăţirii cadrului 
legislativ prin stimularea participării la ucenicie ca soluţie a promovării, 
ocupării şi reducerii şomajului în rândul tinerilor. 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  142/ 20.03.2013  
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IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  DDEEZZBBAATTEERREE  LLAA    SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 

Senat 
L 440/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

2 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice. (poz. I-a-24) 

Senat 
L 441/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

3 Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. I-a-19) 

Senat 
L 7/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 
Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. (poz. I-a-20) 

Senat 
L 8/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

5 Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.  
(poz. I-a-21) 

Senat 
L 9/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

6 
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii procesual penale. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 10/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

7 
Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 
Camera Deputaţilor 

-  

8 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării.  
(poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învăţământ 

 

9 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

10 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
trimis pt. raport 

suplimentar la Comisia 
pt. învăţământ 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

11 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică şi Comisia pt. 
drepturi 

 

12 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.  
(poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în 
ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 

Adoptat pe 05.03.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învăţământ 
 

14 

Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru 
aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, perecum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-17) 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
înregistrat pentru 

dezbatere 
 

15 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru 
Cooperare în domeniul Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat 
de România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Adoptat pe 12.03.2013 

Senat 
înregistrat pentru 

dezbatere 
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                            VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII,,    AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  TTEERRMMEENNUULL  
PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  CCOONNTTEESSTTAARREE  LLAA  CCUURRTTEEAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ    

          

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.9/2012 
privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime.  
(poz. I-b-23) 

Senat 
Adoptat pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.03.2013 

- 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. (poz. I-b-21) 

Senat 
Adoptat pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 
Adoptat pe 12.03.2013 

- 

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-32) 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 - 

4 
Proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6)   

Senat 
Adoptat pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
PLx  71/ 04.03.2013 
Adoptat pe 12.03.2013 

- 
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                            VVII..    LLEEGGII    TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) 
La promulgare 

din: 

1 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. (poz. I-b-6) 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 
Adoptată pe 26.02.2013 

06.03.2013 

2 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice. (poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 14.03.2013 

3 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor 
Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, 
semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 18.03.2013 

4 Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare 
care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. (poz. I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptată pe 11.02.2013 

Senat 
Adoptată pe 12.03.2013 18.03.2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. (poz. I-b-25) 

Senat 
Adoptată pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 
Adoptată pe 12.03.2013 

20.03.2013 

6 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
(poz. I-a-29)  

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 

Adoptată pe 12.03.2013 
20.03.2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
33 

                                VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 

3 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru 
modificarea unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată . (poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 
24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.12/2013 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 
18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.16/2013 

5 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 
21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
Legea nr.21/2013 

6 

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de 
înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011 şi a celui de-al doilea 
memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012. (poz. I-a-1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptat pe 11.02.2013 

 
Legea nr.27/2013 

7 Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii. (poz. I-a-2 

Senat 
Adoptată pe 
18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013 
Legea nr.46/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 22 martie 2013) 

 
 
                                                           
                                                    
 
 

                                  I.  În perioada  18 – 21 martie  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare şi 6 rapoarte comune pentru şedinţele cu Senatul. 

 

     Comisiile permanente au depus 29 avize. 

 

Cele 25 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 11 

 14 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

     8 

   17 

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 324 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
79 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  31  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  150 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 102 

♦ rapoarte suplimentare 29 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 19 

TOTAL     150 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână   18 – 21  martie  2013 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind modificarea și cmpletarea articolului 31din OUG 
nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 
sănătății și protecției sociale (Plx 45/2013) – raport comun cu Comisia pt. sănătate. 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de respingere 
(90/R din 18.03.13) 

2 
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de 
expertiză contabilă și a contribuabililor autorizați (Plx 314/2012). 

4 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

19.03.13 
Raport suplimentar  

de respingere 
314/RS din 21.03.13 

 
II.   Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.60/2012 privind aprobarea scoaterii din 
rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori 
economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Național și 
de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea 
termenului prevăzut la art.1 din OUG nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva 
de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori 
economici  (PLx  57/2013) 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

13.03.13 Raport de aprobare 
 (95/R din 19.03.13) 

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

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997  (Plx 339/2012) – raport comun cu Comisia 
juridică. 

28 parlam.,   
respinsă     
de Senat 

6.03.13 Raport de respingere 
(93/R din 19.03.13) 
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2 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor  
(PLx 28/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

26.02.13 
12.03.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(94/R din 19.03.13) 

3 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura (PLx 439/2012) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

12 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de respingere 
(99/R din 21.03.13 

4 

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din 
Delta Dunării, îmbunătățirea a calității vieții în Delta Dunării, întărirea instituțională a 
Administrației Rezervației Biosfera Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit 
și Acvacultură (Plx 49/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

17 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

12.03.13 Raport de respingere 
(100/R din 21.03.13 

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

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea 
Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale (PLx 352/2012) – 
raport comun cu Comisia pt. apărare. 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

11.10.12 
12.03.13 

Raport de respingere 
(89/R din 18.03.13) 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.6/2013 pentru modificarea și completarea 
OUG nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației 
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PLx 55/2013). 

Guvern 12.03.13 
18.03.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(91/R din 18.03.13) 

3 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor  
(PLx 28/2013) – raport comun cu Comisia pt.  agricultură. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

26.02.13 
12.03.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(94/R din 19.03.13) 

4 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura (PLx 439/2012) – raport comun cu Comisia pt.  agricultură. 

12 deputaţi,   
adoptat     
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de respingere 
(99/R din 21.03.13 

5 

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din 
Delta Dunării, îmbunătățirea a calității vieții în Delta Dunării, întărirea instituțională a 
Administrației Rezervației Biosfera Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit 
și Acvacultură (Plx 49/2013) – raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

17 parlam.,   
respinsă      
de Senat 

12.03.13 Raport de respingere 
(100/R din 21.03.13 
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6 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2012 privind 
modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a 
Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale 
nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PLx 64/2013) – 
raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

5.03.13 
13.03.13 

Raport de aprobare 
(101/R din 21.03.13 

7 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deșeurilor (Plx 70/2013). 

4 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

19.03.13 Raport de respingere 
(102/R din 21.03.13 

8 

Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (Plx 434/2011) – 
raport comun cu Comisia pt. apărare. 

7 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

19.06.12 
12.03.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

622/RS din 18.03.13 
 
 

V. Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind modificarea și cmpletarea articolului 31din OUG 
nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 
sănătății și protecției sociale (Plx 45/2013) – raport comun cu Comisia pt. buget. 

1 senator,     
respinsă      
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de respingere 
(90/R din 18.03.13) 

 
VI. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011 (Plx 53/2013). 

1 deputat 19.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(98/R din 21.03.13 

 

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

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 
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1 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 
privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, 
precum şi a altor imobile (PLx 522/2011/2013) – raport comun cu Comisia juridică. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

24.04.12 
13.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare  

(131/RS1 din 20.03.13) 

VIII. Comisia juridică 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările 
ulterioare (Plx 372/2011/2013). 

5 parlam.,    
respinsă     
de Senat 

13.03.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(88/R din 18.03.13) 

2 

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997  (Plx 339/2012) – raport comun cu Comisia 
pt. agricultură. 

28 parlam.,   
respinsă     
de Senat 

6.03.13 Raport de respingere 
(93/R din 19.03.13) 

3 Raport privind audierea candidaţilor pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională Grup PSD 
Grup PD-L 19.03.13 Raport de aprobare 

(97/R din 20.03.13 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a 
Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali (PLx 64/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,      
adoptat       
de Senat 

5.03.13 
13.03.13 

Raport de aprobare 
(101/R din 21.03.13 

5 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2012 privind 
trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului (PLx 457/2012). 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

13.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(21/RS din 18.03.13) 

6 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 
privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, 
precum şi a altor imobile (PLx 522/2011/2013) – raport comun cu Comisia pt. cultură.

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

24.04.12 
13.03.13 

Raport suplimentar  
de aprobare  

(131/RS1 din 20.03.13) 

7 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (PLx 1/2013) – raport comun cu Comisia 
similară de la Senat şi Comisia pt. Statut. 

6 parlam. 19.03.13 

Raport comun  
de aprobare cu 
amendamente 

(12/RC din 20.03.13). 

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

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea 
Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale (PLx 352/2012) – 
raport comun cu Comisia pt. apărare. 

1 deputat,     
respinsă     
de Senat 

11.10.12 
12.03.13 

Raport de respingere 
(89/R din 18.03.13) 

2 

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/23 aprilie 2002 
privind organizarea și funcționarea Poliției Române, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare  
(Plx 56/2013). 

2 deputaţi 19.03.13 Raport de respingere 
 (96/R din 20.03.13) 

3 

Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (Plx 434/2011) – 
raport comun cu Comisia pt.  administraţie. 

7 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

19.06.12 
12.03.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

622/RS din 18.03.13 

       
          X. Comisia pentru egalitate de şanse 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din OUG nr.61/2008 privind 
implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce 
privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (PLx 66/2013) – 
prioritate legislativă. 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

5.03.13 
12.03.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 
(92/R din 18.03.13) 

         XI. Comisia pentru Statut 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (PLx 1/2013) – raport comun cu Comisia 
juridică  şi Comisia juridică de la Senat 

6 parlam. 19.03.13 

Raport comun  
de aprobare cu 
amendamente 

(12/RC din 20.03.13). 

2 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaților și senatorilor (Plx 25/2013). 1 deputat 12.03.13 

Raport comun  
de respingere 

(13/RC din 20.03.13). 
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3 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor (Plx 238/2009). 6 parlam. 12.03.13 

Raport comun 
suplimentar 

de respingere 
(35/RCS din 20.03.13). 

4 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, cu completările ulterioare          (Plx 867/2010). 1 deputat 12.03.13 

Raport comun 
suplimentar 

de respingere 
(13/RCS din 20.03.13). 

5 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Plx 660/2011). 3 senatori 12.03.13 

Raport comun 
suplimentar 

de respingere 
(2/RCS din 20.03.13). 

6 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (4) ale articolului 24 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor (Plx 787/2011). 2 deputaţi 12.03.13 

Raport comun  
suplimentar 

de respingere 
(5/RCS din 20.03.13). 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 

 
 

 Declaraţii politice   
 

 
România îndeplineşte condiţiile pentru integrarea în spaţiul Schengen! 

 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 

 
 

 
România şi-a îndeplinit toate angajamentele tehnice legate de securizarea frontierelor şi că decizia privitoare la 

integrarea în spaţiul Schengen nu trebuie să fie legată de considerente politice sau de evaluările din cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare. 

Din punct de vedere politic, am văzut ca se încearcă conexarea aderării la Schengen de alte chestiuni fără 
legătură. 

România îndeplineşte condiţiile şi trebuie să intre în Schengen, sigur că trebuie făcut câte ceva în zona aceasta. 
Trebuie să-i lăsaţi şi pe români pentru că ei sunt mai bine organizaţi şi dotaţi tehnic pentru Schengen decât multe 
state dintre cele prezente aici la masă. 

România a alocat peste un miliard de euro, de la bugetul de stat si fonduri europene, pentru susţinerea 
măsurilor necesare aderării ţării noastre la Spatiul Schengen, cea mai mare parte a proiectelor fiind desfăşurate de 
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe. 

Intrarea în Schengen este o necesitate pentru transportatorii rutieri români, contribuind la eliminarea corupţiei 
şi la fluidizarea traficului de frontieră. De asemenea, ar fi eliminate abuzurile din frontieră la cântărire, fiind cea mai 
bună măsură de protecţie a transportatorilor români împotriva şpăgilor colectate în urma controalelor la cântar, taxe 
de drumuri. 

Majoritatea statelor membre au susţinut aderarea României, poziţii opuse fiind exprimate însă de Germania, 
Olanda şi Finlanda, care au conexat tema de progrese substanţiale în privinţa MCV. Cele trei ţări au anunţat dinainte 
că nu sunt de acord cu aderarea României, invocând problemele de corupţie, astfel că mai ales transportatorii români, 
dar şi cei străini vor pierde în continuare zeci de ore şi multe milioane de euro la controalele amănunţite din vămi.  

Îmi exprim satisfacţia faţă de progresele realizate de România în pregătirea pentru aderarea la spaţiul Schengen 
şi aprecierea pentru eforturile şi determinarea autorităţilor române de a asigura o integrare competitivă a ţării noastre 
în spaţiul Schengen.  

 
Deputat, 

Florin Pâslaru 
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*** 
 
 

 
Românii, spaţiul Schengen şi recursul la demnitate 

 
 
          „Trăind în cercul nostru (mioritico-balcanic) strâmt”, norocul ne ocoleşte adesea şi nu atât din vina altora,cât 
mai ales a modului particular în care, de veacuri, ne rostuim existenţa la porţile Orientului. Hărăzit de soartă a vieţui  
la confluenţa de interese şi de belicoase confruntări ale unor alcătuiri statale,de fiecare dată mai puternice decât noi, 
românii,popor năpăstuit,”bătut din veac în veac de toate furtunile” (N.Iorga),au străbătut cu greu secolele în arealul 
geopolitic carpato-dunăreano-pontic. Ereditatea noastră complicată („progenitură de origine romană” peste care s-au 
insinuat violent numeroase hoarde barbare,aciuate vremelnic sau definitiv, în spaţiul nostru valah) şi odiseea 
supravieţuirii sub diverse stăpâniri cu tot ceea ce presupunea ea: obedienţă, umilinţă,sărăcie şi înapoiere,ne-au 
pervertit,se pare iremediabil, sufletele şi comportamentul.Aşa stând lucrurile,ducem cu noi fără de voie blestemul 
imposibilităţii de a evada  din ceea ce unii numesc,inspirat sau doar ironic,”fabulos spirit”,în realitate un amestec 
bizar de trăiri şi gesturi caracterizat prin fatalism mioritic,şmecherie,oportunism,tentaţia de  a ne suspecta şi dispreţui 
reciproc,reacţia viscerală de a ne persifla şi înjura şi, nu în ultimul rând,acea subită  miopie când e vorba de bârna din 
proprii noştri ochi.În faţa urgiilor barbare,mai vechi sau mai noi,ne-am regăsit cu greu spiritul de or-dine şi de 
agregare,acel spirit care atunci când s-a manifestat ne-a permis unele succese  militare şi benefice impulsuri pentru 
evoluţia noastră ca popor şi entitate statală europeană.  Mai la îndemână s-au dovedit a fi însă,din nefericire,bejenia şi 
abandonarea pământului,nu înainte de a fi sistematic pârjolit,supuşenia umilitoare („capul plecat...”,gest creştinesc şi 
oportun poate, dar umil totuşi !) şi resemnarea în binecunoscutul spirit al fatalismului mioritic.  Am plătit toate 
acestea cu preţul multor veacuri de ocupaţie străină,de amară umili-re,de spoliere a resurselor şi înapoiere 
economică,social-politică şi spirituală.La adăpost de barbariile orientale,declanşate intempestiv şi imprevizibil de 
seminţii pe care propriile spaţii (atunci când aveau vreunul) „nu putea să-i mai încapă”,Occidentul,care ne pune azi la 
colţ,şi-a statornicit structuri şi norme, a construit oraşe şi a înălţat catedrale  şi universităţi,punând temeiurile 
Renaşterii şi căutând în tihnă „piatra filosofală”.Gospodăriile,pădurile şi ogoarele lor,ferite de pârjolul devastator al 
focului,au continuat în a-i  îndestula pe ei şi mijloacele lor productive,oferindu-le acel belşug material,necesar şi 
oportun evoluţiei,prosperităţii şi creaţiei.Iubirea aproapelui,smerenia în faţa lui Dumnezeu,milostivenia şi toleranţa 
creştinească faţă de „greşelile greşiţilor” nu i-au împiedicat să tortureze,să mutileze şi să ardă pe rug pe nefericţii cu 
alte convingeri şi idei,aşa cum nu au avut nicio reţinere în a interveni asupra estului şi sud-estului european pentru a-
şi disputa la mezat zone de influenţă din această parte de continent. „Apostolii” civilizaţiei occidentale care ne 
admonestează azi,mânaţi mai ieri de interese meschine şi acţionând „în umbra crucii”,au  ars,au distrus şi ucis secole 
de-a rândul,croindu-şi  cu sabia şi armele de foc drumul „triumfal” către „locurile sfinte”,Orientul îndepărtat, Lumea 
nouă de peste Ocean şi Africa.În epoca modernă,raţiunile lor „civilizatoare” i-au purtat prin nemărginirea africană la   
vânătoare  de negri pentru plantaţiile americane şi la deposedarea violentă a localnicilor de 
aur,diamante,mirodenii,fildeş şi de propria identitate.  Secolul al XX-lea nu a fost răvăşit de noi,românii,popor mult 
prea blând,paşnic,milostiv,cu frica lui Dumnezeu şi preocupat doar de sărăcia şi nevoile sale. Cei care au făcut-o cu  
preţul a zeci de milioane de vieţi frânte de glonţ,de foame şi de boli, au fost tot cei aparţinând spaţiului 
„civilizator”care, cu ipocrizie,ne trag azi de urechi,considerându-ne nedemni a inta în spaţiul Schengen.Occidentalii 
au uitat mult prea repede că lideri de-ai lor,în cârdăşie cu Stalin, au scos la mezat teritorii româneşti,iar către sfârşitul 
celui de-al doilea război mondial au negociat la tarabă destine şi spaţii de vieţuire ale unor popoare est 
europene,asistând apoi imperturbabil la căderea Cortinei de Fier peste continent.  
          Acceptarea noastră în N.A.T.O. şi U.E. s-a făcut şi ea cu multă întârziere,după demersuri îndelungate şi 
umilitoare şi ,parcă, pe uşa din dos,locul de acces binecunoscut al servitorilor şi al rudelor sărace.Speculându-ne cu 
ipocrizie  acele complexe ale noastre,generate de buna credinţă şi   cunoscutul nostru bun simţ,dar şi dificultăţile 
reale prin care trecem,dificultăţi de care unele structuri,agenţi economici şi instituţii occidentale nu sunt deloc străine, 
ni se amână mereu  intrarea în spaţiul european de liberă circulaţie.Argumentul corupţiei,invocat cu obstinaţie ca 
impediment la aderării noastre la Schengen,este unul ipocrit şi necinstit,adevăratul motiv fiind generat de raţiuni 
politice,economice fără îndoială şi ,nu în cele din urmă, de blestematul nostru obicei de a ne prosterna în faţa 
„Porţii”,de a ne denigra şi trăda ţara,de a ne vinde elitele şi voievozii, întru satisfacerea intereselor meschine ale 
unora dintre ai noştri şi cu preţul nefericirii tuturora.Corupţia dacă există (şi ea ,din nefericire, există la noi, atingând 
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dimensiuni ce ne îngijorează şi ne revoltă) nu este însă nici invenţie românească şi nici particularitate exclusivă a 
comportamentului românilor.Această racilă a contemporaneităţii noastre cu implicaţii negative privind evoluţia către 
progres,civilizaţie şi prosperitate generală, are la noi cauze multiple,complexe,mai vechi,dar şi mai noi.Veacurile de 
asuprire străină ,în care vieţuirea şi supravieţuirea noastră biologică şi naţională au fost mereu puse la 
îndoială,deceniile de glaciaţiune comunistă petrecute în spatele Cortinei de Fier,unele schimbări produse de 
evenimentele din decembrie 1989,libertatea prost înţeleasă şi mai ales democraţia noastră „originală”.Se mai adaugă 
la toate acestea politicianismul nostru dâmboviţean,confuziile stârnite de unele decizii şi prevederi 
legislative,nefericitele metehne securisto-comuniste ale unora,tentaţia condamnabilă de înavuţire imediată cu preţul 
necinstei şi al nefericirii altora şi,nu în ultimul rând,justiţia făcută la comandă politică,în mod 
arbitrar,subiectiv,ineficient şi inadecvat cu ale sale grave consecinţe în toate sferele vieţii sociale.Primirea noastră în 
spaţiul Schengen,fără alte condiţionări şi amânări,ar fi un gest reparator faţă de suferinţele mai vechi sau mai noi ale 
românilor,contributori ,direct sau indirect,la prosperitatea tihnită a Vestului şi ca o ispăşire a occidentalilor de 
păcatele  blazării,trădării,duplicităţii,ipocriziei . 

  Recursul Primului Ministru şi al celorlalţi lideri U.S.L. la înţelepciunea cea de pe urmă  a poporului nostru 
ce ne îndeamnă la atitudine demnă în faţa celor ce nu ne vor, mi se pare oportun,de admirat şi de urmat. 

  Îmi îngădui să conchid că dacă demnitate nu e, nimic nu e! 
 

Deputat, 
Camelia Khraibani 

 
*** 

 
 

Modificarea Constituţiei – de la impostură PD-listă la certitudinea lucrului bine făcut ! 
 
 
 
Domnule Preşedinte,stimaţi colegi, 

 
Am asistat cu toţii la simulacrul referendumului popular propus de Preşedintele Băsescu atunci când românii 

trebuiau păcăliţi de el pentru a-şi menţine scaunul de la Cotroceni, referendum neprocedural conform legii, având 
doar un efect de imagine. În acelaşi sens au fost toate abordările guvernării pedeliste referitoare la modificarea Legii 
fundamentale. 

Iată-ne ajunşi astăzi, într-o adevărată dezbatere politică asupra necesităţii şi modalităţii modificării Constituţiei, 
lege care în ultimii ani a putut fi interpretată în fel şi chip, după interesele şi bunul plac al unui singur om, ajutat de o 
camarilă obedientă, mult prea servilă. În ultimii ani, de când românii au avut neşansa să-l aibă în fruntea statului pe 
preşedintele Traian Basescu, s-a putut constata că două elemente au fost puse sub semnul întrebării în mod constant - 
statutul Parlamentului Romaniei de autoritate supremă reprezentativă a poporului român şi unica autoritate 
legiuitoare, precum şi votul exprimat de către cetăţeni - manifestat prin traseismul politic şi prin nerespectarea 
algoritmului rezultat din alegeri - care poate da structura multor instituţii şi care trebuie respectat pentru că aceea este 
voinţa cetăţenilor.  

Reaşezarea Parlamentului ca principal for de dezbatere şi de decizie al naţiunii, delimitarea raporturilor dintre 
preşedintele României şi Guvern, întărirea rolului C.S.M. şi al Curţii Constituţionale, interzicerea traseismului 
politic, stabilirea fără echivoc a rolului preşedintelui şi bicameralismul parlamentar, stabilirea unei date certe a 
desfăşurării alegerilor,  sunt câteva dintre tezele pe care Comisia pentru revizuirea Constituţiei le va discuta şi supune 
votului acesteia. Regula votului de două treimi din această Comisie, dă certitudinea consensului politic privind 
modificările ce vor fi supuse validării populare. 

În programul USL se regăsesc următoarele propuneri de modificare a Constituţiei:  
- introducerea Regiunilor (decizie luată prin referendum) 
- referendum pentru demiterea politicienilor traseişti 
- preşedintele poate iniţia referendum doar la propunerea Guvernului sau Parlamentului 
- eliminarea cvorumului de prezenţă la referendum 
- preşedintele, obligat să numească premierul din partea majorităţii parlamentare 
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- preşedintele va avea imunitate doar pentru declaraţii politice 
- judecătorii şi procurorii, numiţi în funcţie de către C.S.M. 
- judecătorii C.C.R., numiţi din rândul magistraţilor Î.C.C.J. 
- Guvernul îşi angajează răpunderea o singură dată pe sesiune parlamentară 
- deciziile C.C.R., întoarse cu două treimi din votul parlamentarilor 
Sunt propunerile susţinute de întregul popor român prin votul de încredere acordat candidaţilor USL la ultimele 

alegeri şi prin mesajul clar transmis politicienilor atunci când, cu miile au ieşit în stardă, sătui de impostură şi 
minciună.  

Suntem convinşi de necesitatea modificării Legii fundamentale, suntem convinşi de profesionalismul cu care 
este tratat, în prezent, acest subiect şi ştim că ne dorim cu toţii o Constituţie fără echivoc, care să asigure generaţiile 
viitoare de menţinerea democraţiei în această ţară, astfel încât nimeni, niciodată să nu mai poată profita pentru sine de 
prevederile ei. 

  
Deputat, 

Sorin Stragea 
 
 

*** 

Politica agricolă - prioritatea nr. 1 
  
 

Dezvoltarea agriculturii este pentru guvernul USL o prioritate, aşa cum nu a fost pentru nici un guvern de 
douăzeci şi trei de ani încoace. Nu intamplător in Programul de guvernare, prezentat de Victor Ponta în Parlament la 
21 decembrie anul trecut, după politica macroeconomică, politica agricolă este prima in ordinea desfşurării politicilor 
sectoriale. Iar la acest prim capilol, destinat agriculturii, sînt înscrise obiectivele generale ale domeniului. Mai 
reţinem că, odată cu adoptarea Bugetului pentru 2013, acesteor obiective au inceput să le fie ataşate termene precise 
de realizare şi o fundamentare financiară realistă. 

 Amintesc doar cîteva dintre aceste obiective: readucerea agriculturii pe locul dat de potenţialul şi tradiţia ei; 
creşterea rolului jucat de agricultori astfel încît aceştia să aibă posibilitatea de a influenţa decisiv politicile agricole; 
asocierea în agricultură va atinge nivelul necesar promovării unei agriculturi performante, bazate pe cererea pieţei 
europene şi internaţionale; dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei agricole este 
prioritară; creşterea suprafeţelor irigate prin măsuri de stimulare a utilizării eficiente a apei şi prin facilitarea 
accesului agricultorilor la un preţ rezonabil al energiei electrice. In aceiaşi termeni sunt enumerate nu mai puţin de 15 
obiective de politică agricolă şi, trebuie să recunoaştem, că sună ca la carte.  

 Pentru punerea lor in practică avem in vedere, in primul rand, utilizarea eficientă şi integrală a fondurilor 
europene. In acest sens, Guvernul şi ministerul de resort sunt angajate pe accelerarea absorbţiei fondurilor europene 
destinate agriculturii şi dezvoltării rurale şi pe reducerea la minimum a dezangajării fondurilor neutilizate sau prost 
administrate de reprezentanţii fostelor guverne Boc şi Ungureanu. Suntem conştienţi de faptul că punerea în practică 
a noii politici agricole este ingreunată, atîta vreme cît problemele din agricultura românească sînt în mare parte o 
acumulare de peste douăzeci de ani a dezinteresului guvernanţilor pentru acest sector, de o importanţă vitală pentru 
economie şi pentru cei care locuiesc în mediul rural, dar nu numai.  

 Chiar dacă nu am obţinut atat cat era anticipat, 46-48 de miliarde de euro din Bugetul UE, totuşi, din cele 
39,5 miliarde cat revin Romaniei, pentru Politica Agricolă Comună (PAC) – vom avea in şeptenalul 2014-2020 circa 
17,516 miliarde euro, ( in creştere cu 27% faţă de exerciţiul bugetar 2007-2013), iar pentru Dezvoltare rurală - 7,1 
miliarde de euro. Din păcate, la intrunirile Consiliului European nu s-au obţinut bani şi pentru investiţii in sistemul de 
irigaţii, de aceea sperăm la o corecţie pozitivă in dezbaterea şi adoptarea bugetului UE de către Parlamentul 
European. 

 Uniunea Social-Liberală şi guvernul susţinut de noi isi exprimă hotărarea de a face din această creştere a 
fondurilor europene pentru agricultură (ca de altfel şi creşterea fondurilor structurale) o garanţie că agricultura 
românească va deveni mai competitivă pe piaţa europeană în următorii ani. Iată de ce actualul guvern se străduie să 
pună la punct un întreg mecanism prin care rata de absorbţie a fondurilor europene să fie mult mai mare ca pînă 
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acum. Pentru aceasta e nevoie de eliminarea birocraţiei, de renunţarea la clientelismul politic practicat de fosta 
putere, de angajarea de personal cu înaltă calificare pentru elaborarea programelor. In acelaşi sens converg şi 
măsurile déjà adoptate de noul Guvern de inlocuire a taxei pe venitul declarat cu un impozit pe suprafaţa de teren şi 
pe numărul de animale, perceput de la agricultorii care primesc subvenţii. Este şi această măsură indreptată spre a 
rezolva situaţia care persistă de mai mulţi ani, că aproximativ un milion de hectare de teren arabil rămîn nelucrate. Iar 
cei care au două hectare sau mai mult şi nu le pot lucra vor fi astfel convinşi că este mai bine să se asocieze sau să-şi 
dea pămantul in arendă. 

 Pe linie legislativă, programul şi politica agricolă prevăd simplificarea legislaţiei in domeniu, cunoscut fiind 
că legislaţia europeană in domeniul agricol este foarte complexă iar peste aceasta s-a suprapus şi legislaţia naţională. 
In acest sens, aşteptăm de la ministerul responsabil cu politica agricolă toate acele proiecte de lege care pot contribui 
la debirocratizarea administrării politicii agrare şi la stimularea producătorilor, a procesatorilor şi a afacerilor cu 
produse şi servicii agro-alimentare roamaneşti. Inţelegem să acordăm prioritate proiectelor şi măsurilor destinate 
aplicării noii politici agricole, iniţiată şi susţnută de majoritatea parlamentară a Uniunii Social Liberale. 
 

Deputat, 
Mihăiţă Găină 

 
*** 

 
Stabilitatea României este dezideratul împlinit al USL 

 
 
Doamnelor şi domnilor, 
Stimaţi colegi, 
 
 Voi face apel în această declaraţie politică la maturitatea gândirii oamenilor politici care decid acum soarta 
României. Rămân consecvent ideii de stabilitate şi unitate pentru România şi cred că anul acesta, mai mult ca 
oricând, avem nevoie de un climat de linişte pentru a putea dezbate proiectele de interes major pentru ţară. Şi aici 
includ actele care vor modifica mai întâi Legea Fundamentală – Constituţia şi legea privind reorganizarea 
administrativ – teritorială a României. 
 Uniunea Social Liberală, aşa cum a fost ea gândită, a făcut ca importante proiecte să fie legiferate până acum 
şi cred că având ca principal scop reformarea statului prin modificarea Constituţiei, va reuşi să dovedească cetăţenilor 
că poate duce la bun sfârşit angajamentele pe care şi le-a asumat. 
 Stabilitatea României porneşte din stabilitatea din interiorul USL şi oricât de mult şi-ar dori unii sa spună că 
USL se află într-un punct de cotitură, acest lucru este infirmat de acţiunile comune şi deciziile politice luate în 
consens. 
 

 
Deputat, 

Laurenţiu Chirvăsuţă 
 

*** 
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Legea restituirii proprietăţilor 
 
 
Stimaţi parlamentari, 
  

Mult aşteptatul Proiect de Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România a fost lansat în dezbatere publică 
pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

Prevederile sale se încadrează şi satisfac cerinţele şi termenele Curţii Europene a Drepturilor Omului, impuse 
cu maximă urgenţă statului român. 

Datorită termenelor stricte fixate de către organismul internaţional şi a multiplelor cazuri nerezolvate, care 
trenează de ani buni, în dauna imaginii României şi a intereselor proprietarilor nedreptăţiţi, Guvernul va trece noua 
lege prin angajarea răspunderii în faţa Parlamentului, pe data de 26 martie a.c. 

Până atunci, acest Proiect de Lege îşi aşteaptă propunerile de modificare din partea societăţii civile, 
amendamentele grupurilor parlamentare şi observaţiile CEDO. De menţionat că, pe surse informale, toate datele arată 
că organismul internaţional are o atitudine pozitivă faţă de acest proiect de lege. 

Salutăm prevederile prin care se impune cu 85% baza de impozitare (ca diferenţă dintre suma încasată/ 
valoarea punctelor acordate şi preţul plătit foştilor proprietari sau moştenitorilor legali sau testamentari ai acestora 
pentru achiziţionarea creanţei) datorată de cei care au cumpărat drepturile litigioase de la vechii proprietari, în scop 
de speculă! Astfel, un profit net de 15% reprezintă un nivel adecvat al câştigului, pentru cei implicaţi în aceste 
tranzacţii, având interese pur mercantile. 

Este o măsură binevenită, care va aduce bani la bugetul de stat, descurajând, în acelaşi timp, samsarii 
imobiliari, cu largi conexiuni în sfera politică coruptă (a se vedea aici proiectul anterior de lege, propus de un fost 
prim-ministru şi susţinut de PDL şi Forţa Civică, cu dedicaţie pentru aceşti speculatori, care a încercat legiferarea 
sustragerii de la impozitare a acestor venituri). Se caută, pe acestă cale, eradicarea unor structuri mafiote, care 
achiziţionau creanţe asupra statului român la preţuri de nimic, prin procedee dubioase, şi le valorificau cu un câştig 
fabulous, pentru ei şi elementele murdare ale politicului, ce îi cauţionau în aceste demersuri. 

În sprijinul celor afirmate, putem să facem o analiză a situaţiei retrocedărilor în trecut, care certifică realitatea 
unei zone negre a corupţiei, şantajului, presiunii, speculei, afacerilor murdare, cu ramificaţii până în sferele înalte ale 
puterii.  

Datele ne arată că, dacă 1.000 de cesionari de drepturi litigioase au primit 8 miliarde de lei, 26.000 de 
moştenitori sau proprietari au obţinut 6,5 miliarde de lei. Inechitatea este mai mult decât evidentă. 

Prioritate vor avea restituirile în natură, cu obligaţia ca, în cazul unor imobile-sedii ale unor instituţii de interes 
public, proprietarii vor fi obligaţi să păstreze destinaţia clădirilor pe o perioadă de 20-25 de ani, în schimbul 
perceperii unei chirii. În cazul în care nu se poate pune problema unei restituiri în natură, rămân variantele emiterii 
unor titluri, purtătoare de punctaje, pe baza cărora se poate, fie a participa la licitaţii publice pentru achiziţionarea 
unor alte imobile, fie a fi convertite în bani. 

Stimaţi colegi, această lege, în forma în care este acum propusă, nu numai că va umple vidul legislativ pe acest 
domeniu, dar se doreşte a pune la dipoziţie cele mai moderne şi mai adecvate instrumente reparatorii pentru 
asigurarea dreptăţii sociale. Noi, susţinătorii acestui proiect de lege, constatăm, cu tristeţe şi îngrijorare pentru 
obiectivitatea şi buna-credinţă a domniilor lor, că principalii contestatari sunt tocmai acei care au propus anterior acea 
varianta, cu dedicaţie pentru samsarii imobiliari. 

Încă nu e prea târziu însă pentru recunoaşterea erorilor şi, în acest sens, ar fi indicat ca acest proiect să 
beneficieze, nu doar de asumarea răspunderii guvernamentale, ci de a tuturor partidelor politice, ce au măcar un 
minim interes al asigurării binelui naţional! 

 
Deputa, 

Dorel Covaci 
 

*** 
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Politică şi Filantropie 

  
“Daţi, şi vi se va da;  

ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună,  
îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. 

  Căci cu ce măsură veţi măsura,  
cu aceea vi se va măsura."(Luca 6)  

 Stimaţi colegi, 
 Prezenta Declaraţie politică este mai mult o rugăminte, o pledoarie, pentru a ne mobiliza şi a vă indemna să 
contribuim cu mai mută stăruinţă la alinarea suferinţei si a marilor necazuri care se abat, cu sau fără vină, asupra 
unora dintre semenii noştri. Acest lucru se poate face, printre altele, iniţiind sau participand la diferite campanii 
caritabile.La una dintre aceste mă voi referi şi, de la inceput, confirm că vreau să mă alătur colegului nostru, domnul 
deputat Gabriel Podaşcă, in a cărui scrisoare, ce ne-a fost adresată, ne propune să uzăm de calitatea noastră de 
parlamentari pentru a contribui şi a influenţa, pe cat ne stă in putinţă, redirecţionarea părţii din impozitul pe venit, 
acel 2%, conform Codului Fiscal şi Legii   sponsorizării1, către ONG-urile  care se ingrijesc de tratamentul şi 
integrarea in societate a copiilor cu tulburări de autism. Am cunoştinţă că in ultimul timp s-au obţinut succese in lupta 
cu această boală, dar programele specializate necesită cheltuieli care depăşesc posibilităţile celor mai multe din 
familiile din ţara noastră. 
 Am lucrat ca medic printre persoanele bolnave şi ştiu cată nevoie de ajutor este in acest domeniu. Legislaţia 
noastră privind sponsorizarea, mecenatul şi voluntariatul prevede mai multe domenii in care acţiunile de sponsorizare 
se pot concretiza, dar lasă, cum este şi firesc, la libertatea contribuabililor alegerea entităţilor şi/sau a campaniilor la 
care să aloce sumele deductibile din impozitul pe profit. Mai cunosc din raportările pe anii trecuţi că sumele cele mai 
mari, de peste 90%, merg către sport, in principal către fotbal. Nu am nimic impotriva sportului, fie şi din motivul că 
intre educatie fizică, sport şi starea de sănatate există o corelaţie pozitivă şi sunt de acord ca tinerii să facă mai mult 
sport. 
 Dar aici si acum eu vorbesc de caritate, iar in domeniul ingrijirii bolnavilor, al tratamentului unor maladii 
grave şi foarte costisitoare, in ţară şi in străinătate, este cea mai acută, mai vitală şi mai sensibilă nevoie de contribuţii 
benevole. Cum bine se ştie, fotbalul aduce el insuşi bani dacă este făcut la nivel ridicat şi, in plus, are şi multe alte 
surse. Presa şi chiar justiţia ne-au prezentat destule cazuri cu persoane care fac mulţi bani din sport sau pe seama 
sportivilor şi uneori chiar pe seama bugetului de stat.  
 Dimpotrivă, in domeniul medical, boala, bolnavii se află in stransă legătură cu sărăcia cea mai severă; 
oamenii bolnavi sunt, de obicei, săraci, iar săracii sunt cei mai expuşi la imbolnăvire. 
 In spiritul celor de mai sus indrăznesc şi eu să vă rog să luaţi parte, cum ştiţi dumneavoastră mai bine, la 
alinarea suferinţei oamenilor bolnavi, fie aceştia copii, tineri sau varstnici. Putem face acest luctu in multe feluri dacă 
ne aplecăm un pic spre această zonă. In discuţiile şi intalnirile noastre publice avem ocazia şi căderea morală să 
pledăm pentru a creşte sumele direcţionate voluntar de la aceia care au şi care pot fi convinşi să doneze spre aceia 
care au nevoie de operaţii şi tratamente, spre organizaţiile care se ingrijesc de copiii bolnavi, spre acelea care 
desfăşoară programe de integrare a copiilor şi tinerilor in viaţa socială şi profesională. O listă cu astfel de organizaţii 
ne-a oferit domnul deputat Podaşcă dar sunt sigură că şi dumneavoastră v-aţi intalnit in colegiile electorale cu astfel 
de situaţii. 
 In final, ţin să mulţumesc doamnelor şi domnilor parlamentari care, avand venituri personale din care pot trăi 
normal, au donat o parte din venituri şi chiar indemnizaţia de parlamentar  unor centere-ONG-uri şi persoane care se 
ingrijesc de oameni in suferinţă şi in sărăcie. Totodată, sunt convinsă că fiecare din noi putem face mai mult bine in 
această direcţie şi vă indemn să nu ezitaţi. 
 
 

Deputat, 
Camelia Khraibani 

 
*** 
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 Educaţia politică în România 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 

Săptămâna trecută, am fost contactat de către Asociaţia pentru Educaţie politică care mi-a solicitat colaborarea 
pentru a răspunde la câteva întrebări pentru sprijinirea unui proiect pe care l-a iniţiat. Tema, aşa cum se arăta şi în 
titlul declaraţiei mele politice, o reprezintă educaţia politică, mai precis, rolul şi importanţa sa. 

Este nevoie de educaţie politică, stimaţi colegi? 
Şi dacă da, de ce nu îi acordăm aceeaşi atenţie şi aceeaşi importanţă ca oricărei alte forme de educaţie?  
De ce credem că este mai important să citim, să socotim, să vorbim limbi străine, să ştim istorie, georgrafie, 

chimie, fizică, religie, să facem sport, dar să creştem fără să beneficiem de natura informaţională şi formaţională a 
educaţiei politice? 

De ce credem noi, oamenii politici, că o funcţie sau un statut poate revolva carenţele în privinţa educaţiei 
politice şi de ce credem că noi, ca cetăţeni, putem avea drept de vot şi putem emite păreri fără să deţinem un minim 
de educaţie politică? 

Eu, unul, susţin foarte hotărât că, oameni politici sau cetăţeni, avem nevoie să fim educaţi şi politic. 
Gândiţi-vă numai la cum s-a votat în această ţară în ultimii 20 de ani, şi asta numai din lipsa unei culturi 

politice bazate pe informare corectă, şi nu pe propaganda regimului socialist-comunist- aşa cum s-a făcut vreme de 
45 de ani- sau pură propagandă, de orice fel ar fi ea! 

Oamenii politici iau decizii, iar cetăţenii le comentează sau le apreciază în funcţie de nevoi şi/ sau satisfacţii 
imediate obţinute în urma acestor decizii. Normal, până la un anumit punct. Foarte puţini analizează aceste decizii 
prin prisma educaţiei politice şi înţeleg resorturile dincolo de aparenţe. Dincolo de acest aspect, există o mare 
prăpastie între factorul politic şi cetăţeanul de la care se aşteaptă măsurarea gradului de expertiză a omului politic 
prin votul acordat. 

Mulţi dintre români au încă „fobia” anilor în care educaţia politică însemna ore întregi de propagandă, de teorii 
oferite drept literă de lege şi de viaţă, de vorbe ridicate la rang de axiome. 

De aceea, probabil, cel mai des atunci când vorbim de educaţie politică, încă nu se înţelege exact însemnătatea 
acesteia şi se consideră că este încă o „găselniţă” a mediului politic pentru a atrage. Nu, aceasta poate fi cea mai mare 
„găselniţă” a cetăţeanului care poate decide sau amenda în modul cel mai pertinent cu putinţă actul politic! 

Revenind la interviul solicitat, am fost întrebat, stimaţi colegi, ce soluţii ofer (şi oferiţi şi dumneavoastră ca 
oameni politici) în scopul stimulării participării tinerilor la viaţa politică, indiferent de natura participării.  

O întrebare care, pentru un public neavizat, deci needucat politic, poate ascunde multe idei preconcepute şi 
poate lasa loc la numeroase interpretări. O întrebare de aceeaşi vârstă ca şi democraţia noastră şi la care am putut 
răspunde, din proprie experienţă, ca om politic tânăr, din noua generaţie de oameni politici care s-au afirmat şi au 
făcut o carieră în politică.  

Nu m-am putut gândi decât la următorul lucru.  
Câţi tineri mai fac voluntariat?  
Că este vorba de un ONG, partid sau orice alt proiect care vizează un beneficiu la alt nivel decât cel personal?  
Câţi tineri şi de ce?  
Două întrebări şi două răspunsuri ce sunt indicatoare pentru nivelul oricărui popor şi al oricărei ţări. Pornind de 

la cultura şi educaţia politică, până la învăţământ, sănătate, economie.  
Voluntariatul. 
Unul din aspectele ce trebuie încurajat şi întreţinut, raportat, bineînţeles, la condiţia şi posibilităţile tinerilor din 

ţara noastră, unde, din păcate, supravieţuirea zilnică a ajuns să bată orice dorinţă de implicare în activităţi de 
voluntariat. Însă, o posibilitate concretă de a ne educa. Politic şi în toate sensurile. O posibilitate de a conştientiza şi 
de a cultiva ideea că, aşa, poţi contribui la viaţa celorlalţi. Un pas către educaţie. Al oamenilor politici, al cetăţenilor, 
al celor care, în fiecare zi, într-un fel sau altul, decid. 

Vă mulţumesc. 
Deputat, 

Ovidiu Cristian Iane 
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*** 

 
Violenţa împotriva femeii 

 
          Luna martie nu înseamna doar a treia lună din calendar ci este şi luna dedicată femeii.Declaraţia mea politică 
se numeşte- Violenţa împotriva femeii- şi cu toate că avem suficiente motive care ne determină să purtăm femeilor 
respect şi să le omagiem, nu putem uita că pe glob există încă femei care nu duc o viaţă uşoară.Această violenţă se 
manifestă diferit în societăţi diferite.Poate să meargă de la abuz psihologic şi fizic în familie, la căsătorie forţată la 
vârste mici şi alte practici violente.Toate formele de violenţă împotriva femeii sunt încălcări inacceptabile ale 
drepturilor omului şi stau în calea egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi. 
          În România una din trei femei a declarat că a fost abuzată fizic sau verbal de către partenerul de viaţa , conform 
Studiului Sănătăţii Reproducerii.Violenţa în familie este preponderent îndreptată împotriva femeilor – în 2012 dintr-
un total de 9372 de victime , 5160 au fost femei, iar în 2011 dintr-un total de 8787 de victime , 5794 au fost femei, 
numai în Bucureşti în perioada 2011-2012 au fost înregistrate 968 de cazuri de violenţă împotriva femeii în familie, 
10 decese ca irmare a violenţei şi 47 de violuri în stradă , conform datelor Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti. 
          O cercetare la nivel naţional de Centrul Parteneriat pentru Egalitate a arătat că- 827.000 de femei au suportat în 
mod frecvent violenţă în familie  sub diferite forme, 739.000 de femi au fost insultate , ameninţate sau umilite , mai 
mult de 320 de femei au fost abuzate fizic şi un număr similar au suferit abuzuri care au dus la restrângerea forţată  a 
relaţiiloe sociale, peste 70.000 de femei au fost abuzate sub forme multiple, inclusiv sexual. 
          Violenţa împotriva femeilor are drep consecinţă costuri foarte mari la nivel de cheltuieli naţionale pentru 
îngrijiri medicale, acţiuni în justiţie şi acţiuni ale poliţiei precum şi pierderi în domeniul realizărilor educaţionale şi în 
cel al productivităţii. Un studiu arată că fiecare act de violenţă face ca femeile să piardă în jur de 7 zile de 
lucru.Stresul şi situaţia economică, lipsa de soluţii şi măsuri din partea guvernanţilor , toate acestea au dus şi la 
violenţe în familii şi cupluri, victime fiind de cele mai multe ori femeile.În calitate de cetăţean român , sunt datoare 
să semnalez faptul că şi în ţara noastră numărul cazurilor de violenţă în familie este din ce în ce mai mare, sărăcia a 
generat şi generează vilenţa iar noi femeile suntem cele mai predispuse. 
          Violenţa împotriva femeii este o realitate cruntă , iar diverse estimări arată că abuzurile nu doar persistă, ci sunt 
în creştere.Din păcate , de cele mai multe ori, aceste fapte fie nu sunt cunoscute, fie sunt ignorate. Strâns legată de 
valori şi tradiţie, adânc înrădăcinată în mentalitate, în felul în care sunt considerate femeile, această realitate este greu 
de acceptat şi , cu atât mai greu , de schimbat. 
          Violenţa împotriva femeilor este determinată direct de relaţiile de putere inegale dintre bărbaţi şi 
femei.Amploarea acestui fenomen şi faptul că ţine de relaţii de putere mai curând decât de caracteristici şi 
comportamente individuale îl face o problemă publică.Oricând vorbim despre putere, inevitabil facem politică. 
          Echilibrarea relaţiilor de putere între femei şi bărbaţi este un efort pe care îl putem începe cu toţii în relaţiile 
noastre personale, examinând modurile în care comportamentele fiecăruia contribuie la perpetuarea acestor relaţii de 
putere inegale.Ar trebui să fim cu toţii preocupaţi de ceea ce se întâmplă cu viitorul nostru, în condiţiile în care 
probabil un milion de familii se confruntă cu diverse probleme de asemenea trebuie amintită şi responsabilitatea 
autorităţilor care este invocată numai în cazurile de crimă şi violenţă extremă şi numai punctual. Rar apar informaţii 
despre ce ar trebui să facă victimele aflate în situaţii similare pentru a se proteja  ( certificat medico-legal, ordin de 
protecţie, adăposturi şi centre de consiliere). Poveştile  femeilor care au reuşit să rupă cu succes lanţul dependenţei 
economice şi psihologice de agresor îşi găsesc rar locul în paginile ziarelor. 
          În opinia mea , violenţa împotriva femeii reprezintă o mare problemă şi de aceea trag atenţia asupra acestui 
lucru.Haideţi ca împreună să iubim femeia , să o cinstim şi să o apreciem pentru că este fiinţa unică  din univers care 
se dăruieşte soţului şi copiilor pentru a oferi dragoste din nesecatul izvor de iubire. 
          Fie ca acest Martie să deschidă drum de primăvară spre noi idealuri şi înfăptuiri. 
 

Deputat, 
Camelia Khraibani 

 
*** 
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15 martie - Ziua mondială a consumatorilor  

 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
 

Anual, data de 15 martie marchează „Ziua Mondială a Consumatorilor”. 
Instituită la nivel internaţional în anul 1983, această zi este marcată şi în România, după cum se ştie, 

începând cu anul 1992, odată cu adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.21 privind protecţia consumatorilor. 
Trebuie să-i dăm Cezarului ceea ce este al Cezarului şi să amintim faptul că toate formele organizate de 

protecţie a consumatorilor din lume îşi au originea în discursul ţinut în faţa Congresului Statelor Unite ale Americii la 
15 martie 1962 de preşedintele John Fitzgerald Kennedy. În mesajul său, preşedintele american susţinea existenţa a 
patru drepturi fundamentale ale consumatorului american: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul la 
audienţă şi dreptul de a alege liber produse şi servicii. 

În luna iunie a anului 2012, Comisia Europeană a lansat o campanie de informare a consumatorilor din 
România, intitulată “E dreptul tău! Acţionează!”, ce se întinde pe parcursul a 12 luni, cuprinzând, aşadar, şi prima 
jumătate a acestui an.  

Scopul acestei campanii a fost, evident, acela de a-l face pe consumatorul român să conştientizeze faptul că, 
asemenea oricărui alt cetăţean al Uniunii Europene, beneficiază de un set de drepturi foarte clare şi bine stabilite în 
raport cu ofertanţii de servicii. În acest contest, este evident rolul deosebit de important ce revine asociaţiilor de 
consumatori atât în dezvoltarea mişcării consumatoristice din ţara noastră, dar şi în educarea comportamentului 
consumatoristic al fiecărui cetăţean în parte.  

Fiind în plină desfăşurare, nu putem face, la momentul actual, o evaluare a impactului pe care campania l-a 
produs asupra comportamentului consumatoristic al cetăţenilor români. Ceea ce este, însă, evident, este faptul că şi 
datorită acestei campanii s-au înmulţit substanţial atât numărul sesizărilor adresate de cetăţenii români către oficiile 
pentru protecţia consumatorilor, cât şi al celor adresate direct instanţelor de judecată, cu precădere în cazul abuzurilor 
contractuale săvârşite de anumite instituţii bancare. 

Prin legislaţia adoptată în toţi aceşti ani, apreciez că drepturile consumatorilor sunt bine apărate în România 
de astăzi. Ceea ce rămâne, însă, deficitar, este tocmai modul în care foarte mulţi dintre cetăţenii români uzează de 
acestea.  

Mulţi dintre consumatorii români continuă, din nefericire, să-şi ignore propriile drepturi în raport cu 
ofertanţii de servicii, atât în ţară, cât şi în afara graniţelor acesteia, alegând de cele mai multe ori calea cea mai 
uşoară, aceea de a nu reacţiona în nici un fel atunci când aceste drepturi le sunt încălcate, uneori în modul cel mai 
flagrant, şi acest lucru se întâmplă nu numai în cazul cetăţenilor proveniţi din mediul rural, acolo unde se presupune 
că nivelul de informare este unul mai scăzut, dar şi în cazul celor cu provenienţă urbană, în ciuda faptului că acest 
mediu rezidenţial oferă un acces mult mai facil atât la informare, cât şi la instanţele care pot şi trebuie să apere aceste 
drepturi. 

De aceea, consider că o campanie de educare a cetăţenilor români, în sensul în care aceştia să ajungă să-şi 
cunoască şi să-şi exercite deplin drepturile lor de consumatori, nu trebuie să rămână doar preocuparea Comisiei 
Europene sau a diferitelor asociaţii nonguvernamentale. Ea trebuie să constituie, în primul rând, o preocupare 
constantă a statului român care, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, este direct răspunzător de 
respectarea şi de apărarea drepturilor propriilor cetăţeni, condiţie esenţială pentru asigurarea bunăstării acestora.  

Dacă vrem ca cetăţenii români să fie respectaţi pe teritoriul întregii Uniuni Europene sau oriunde în lume, 
trebuie să acţionăm cu toată responsabilitatea pentru a-i face conştienţi de dreptul lor inalienabil de a fi respectaţi, în 
primul rând, la ei acasă. 

Protecţia consumatorilor şi respectarea cu stricteţe a drepturilor acestora reprezintă, înainte de aspectele  
materiale, o chestiune ce ţine de domeniul demnităţii umane. Şi nu cred că mai este nevoie de vreo demonstraţie 
specială pentru a înţelege că soliditatea unui stat este dependentă, în cel mai direct mod, de demnitatea cu care se 
comportă şi cu care îi sunt trataţi, în toate ocaziile, cetăţenii săi. Este indubitabil faptul că, la orice nivel şi în orice 
împrejurare, un comportament marcat de demnitate atrage după sine un tratament plin de respect şi, de ce nu, de 
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admiraţie. Ori formarea unui comportament cetăţenesc demn are drept  bază de pornire tocmai conştientizarea 
deplină şi exercitarea cu fermitate a drepturilor individuale.  

De aceea am simţit nevoia să accentuez, o dată în plus, faptul că statul român, asemenea oricărui alt stat 
democratic, are datoria de a-şi sprijini cetăţenii în spiritul cunoaşterii şi exercitării depline a drepturilor ce le revin. 
Iar un prim pas este cel al educării acestora în sensul exercitării drepturilor ce le revin în calitate de consumatori. 

Personal consider exercitarea fermă şi deplină a acestor drepturi atât de importantă pentru dezvoltarea unui 
stat şi a unei societăţi, încât ţin să salut decizia de a se institui o zi internaţională dedicată consumatorilor.  

 
Deputat, 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie 
De către: deputat Sorin Ioan Roman 
 
 
           Ca urmare a studierii Informării înregistrate cu nr. DG/1962/22.05.2012, întocmită de membrii Corpului de 
Control –Control Financiar de Gestiune şi aprobată de Directorul General al C.N.H.- SA , trimisă  Poliţiei 
municipiului Vulcan , ca răspuns la solicitarea înregistrată la C.N.H. – S.A.   cu nr. 5836/11.05.2012 , în vederea 
continuării cercetărilor privind evenimentul petrecut la E.M. VULCAN în data de 25.07.2011, am constatat o serie de 
abateri grave de la disciplină efectuate de domnul Enache Aurelian,   directorul Exploatării Miniere Vulcan, pe care  
le supun atenţiei Dvs. . 
          Vă voi prezenta în cele ce urmează pe scurt o sinteză a evenimentelor petrecute  la  Exploatarea  Minieră 
Vulcan începând cu data de 25.07.2011, aşa cum reies din materialul studiat .     

În data de 25.07.2011, din incinta E.M. Vulcan au fost sustrase două carcase de compresor de tip L 100 (fier 
vechi), în aceiaşi zi cele două compresoare au fost recuperate de la un centru de fier vechi aflat în apropierea E.M. 
Vulcan. 
  Prin dispoziţia E.M. Vulcan nr. 330 din 25.07.2011, directorul unităţii ing. Enache Aurelian a dispus numirea 
unei comisii pentru cercetarea evenimentului.În data de 27.07.2011, comisia a procedat la convocarea şi apoi 
audierea salariaţilor în legătură cu evenimentul menţionat, singura persoană care nu a putut fi audiată fiind d-nul 
Bătrânu Nelu-autorul sustragerii (care începând cu ziua următoare evenimentului a beneficiat de concediu medical...). 

Comisia a încheiat raportul cercetării disciplinare prealabile în data de 29.07.2011, fiind înregistrat la E.M. 
Vulcan cu nr. 7285. 

În urma raportului comisiei au fost sancţionate 4 persoane, respectiv: Urzică Cristian–şef sector VI transport, 
Untaru Ion-ing. CFL sector VI transport, Marin Toma-lăcătuş sector VI transport şi Bătrânu Nelu-lăcătuş sector VI 
transport.Totodată, comisia a solicitat prelungirea termenului de finalizare a cercetării disciplinare până la revenirea 
d-lui Bătrânu Nelu din concediu medical şi continuarea acesteia, conform art. 267 alin. (2), (3) şi (4) din Codul 
Muncii în vigoare.  

Prin adresa nr. 3518 din 24.08.2011, membrii Corpului de Control au solicitat directorului E.M. Vulcan, ing. 
Enache Aurelian, înştiinţarea de urgenţă, atât scris cât şi telefonic, a momentului revenirii din concediu medical a d-
lui Bătrânu Nelu. Cu toate acestea, d-nul director Enache Aurelian aprobă două cereri de concediu de odihnă prin 
care d-nul Bătrânu Nelu îşi prelungeşte lipsa din unitate şi astfel împiedicându-se continuarea cercetării disciplinare. 
Totodată d-lui Bătrânu Nelu, i se aprobă şi programarea a 16 zile de concediu de odihnă în luna ianuarie 2012 (deşi 
d-nul Bătrânu Nelu în luna ianuarie 2012 mai avea 10 zile de concediu de odihnă restant din anul 2011).  
 Având în vedere cele anterior menţionate, d-nul director Enache Aurelian a fost sancţionat disciplinar 
cu reducerea salariului şi a indemnizaţiei de conducere cu 5% pe o perioadă de trei luni, în baza Informării 
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Serviciului Corp Control–Control Financiar de Gestiune înregistrată la C.N.H. – S.A. cu nr. 
DG/540/02.02.2012. 
 

În data de 15.03.2012, d-nul Bătrânu Nelu s-a prezentat în audienţă la directorul general al C.N.H.-S.A., 
pentru a da explicaţii în legătură cu sustragerea de fier vechi din incinta E.M. Vulcan în data de 25.07.2011, iar în 
data de 16.03.2012 s-a prezentat la Serviciul C.C.-C.F.G. şi a susţinut o notă explicativă. 

În nota explicativă  dată ,  anexată la documentele Corpului de Control, d-nul Bătrânu Nelu arată 
faptul că în data de 21.07.2011 a fost chemat de directorul unităţii d-nul ing. Enache Aurelian în biroul 
acestuia, unde se afla şi ing. şef electromecanic Hisem Adrian, ocazie cu care i s-a solicitat să încarce două 
maşini cu fier vechi din depozitul de fier vechi. Încărcarea fierului vechi s-a realizat în data de 25.07.2011, 
când la poarta nr. 2 a E.M. Vulcan se afla agentul de pază Grosu Zoiţa. Cele   menţionate mai sus nefiind  
confirmate de d-nul director Enache Aurelian şi de  d-nul ing. şef  Hisem Adrian în notele explicative date  . 
  În urma verificărilor efectuate de membrii Corpului de Control, s-a întocmit Informarea înregistrată 
cu nr. DG/1962/22.05.2012, care a fost aprobată de Directorul General al C.N.H.-S.A. 
 In urma Informării sus menţionate au fost dispuse 8 măsuri administrative dintre care 6 măsuri de 
sancţionare, respectiv:  
- d-nul Enache Aurelian-director EM Vulcan, cu reducerea salariului de bază şi a indemnizaţiei de conducere 
pe o perioadă de 3 luni cu 10%; 
- d-nul Hisem Adrian-ing. şef electromecanic, cu reducerea salariului de bază pe o durată de 1 lună cu 5%; 
- d-nul Bătrânu Nelu-lăcătuş sector VI transport, cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%; 
- d-na Lucescu Mariana-ec. responsabil servicii de pază, cu avertisment scris; 
- d-na Dinuţă Felicia-ing. responsabil cu transportul auto, cu avertisment scris; 
- d-na Căplescu Mariana-ing. r.n.ev.i. sector VI transport, cu avertisment scris. 
          În consecinţă, având în vedere cele prezentate  mai sus şi   faptul  că în urma verificărilor efectuate de Corpul 
de Control , acesta a impus măsuri dure de sancţionare a domnului  director Enache Aurelian, face dovada că acesta 
s-a făcut vinovat de evenimentele petrecute la E.M. Vulcan şi lasă să planeze asupra  lui îndoiala cu privire la 
moralitate şi corectitudine, condiţii definitorii unei funcţii de conducere. De aceea, vă solicit domnule ministru, să 
luaţi toate măsurile care se impun , mergând  până la destituirea din funcţie a domnului director Enache Aurelian 
pentru a nu crea un precedent. 
 

*** 
 
  
 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
De către: deputat Ioan Dîrzu 
Obiectul interpelării – Modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
Doamna Ministru, 
  
La nivelul Municipiului Aiud majoritatea locuitorilor au fost încadraţi în muncă la S.C. METALURGICA S.A. 
AIUD. Această unitate, anterior anilor 1990 funcţiona cu mai mult de 8.000 angajaţi. 

O parte din angajaţii acestei unităţi au fost încadraţi în muncă beneficiind de aplicarea prevederilor Ordinului 
nr. 50/1990, Anexa nr. 1 - Gupa I de muncă, pct. 25, pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor 
profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupa I şi II de muncă, în vederea pensionării. 

Având în vedere condiţiile deosebite de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea, cum de altfel au şi 
beneficiat de grupa I de muncă, aceste persoane prin aplicarea art. 3, alin. 1, lit. g şi h, art. 28, art. 29 şi art. 30, art. 55 
şi art. 158, alin. 1 din Legea nr. 263/2010 sunt lipsite de beneficiul reducerii vârstei de pensionare ca urmare a 
muncii depuse în condiţii grele de muncă, din grupa I de muncă, întrucât textul art. 158, alin. 1 din lege vizează doar 
condiţiile deosebite de muncă nu şi condiţiile speciale de muncă aşa cum sunt acestea definite la art. 3, alin. 1 lit. g şi 
h din lege. 

Ori dacă la art. 100 din lege se diferenţiază majorarea procentuală a punctajului lunar realizat pentru 
perioada în care persoanele au desfăşurat activităţi în locuri de muncă în grupa I şi a II – a de muncă, potrivit 
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legislaţiei anterioare datei de 1 Aprilie 2001, respectiv 25 % pentru perioada  grupei a II – a şi 50% pentru perioada 
de grupa I, este firesc şi principial ca şi la reducerea vârstelor de pensionare, perioadele de vechime în muncă 
realizate în grupa I de muncă până la data de 1 Aprilie 2001 să constituie stagiu de cotizare în condiţii 
speciale. 

Considerăm, că nu este vina angajatului că demersurile care trebuiau făcute pentru încadrarea întreprinderii 
sau a unor sectoare din întreprindere în condiţii speciale nu s-au realizat. 
 Conform Anexei nr. 2, lista  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, din Legea 263/2010, 
toţi cei care au depuse acte în documente care însoţesc acest MEMORIU au avut locuri de muncă care se încadrează 
la: 
pct. 23   
Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii: 
    a) încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, 
inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă; 
   b) turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice; 
    c) pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului; 
    d) cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare. 
pct. 24 
Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie 
industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare 
pct. 26 
Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă. 
 Pentru considerentele prezentate, apreciem că articolul 158 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul 
unitar de pensii publice se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “Art. 158. (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 Aprilie 
2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstei de pensionare. 
 (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa II – a de muncă până la data de 1 Aprilie 2001 
constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstei de pensionare, cu excepţia 
perioadelor de vechime în muncă realizate în activităţile care conform art. 30, alin. 1 sunt încadrate în condiţii 
speciale. 
 (3) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi- sau a II –a de muncă sunt 
valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite 
anterior datei de 1 Aprilie 2001.” 
 
 În speranţa ca aceste puncte de vedere exprimate în repetate rânduri de cetăţenii din Municipiul Aiud, şi nu 
numai, să ajungă la dumneavoastră, vă asigur de toată încrederea şi speranţa că împreună putem ajuta mii de persoane 
afectate de această nedreptate. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 
 
 
 

*** 
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Adresată: domnului Victor Ponta, prim ministru al României; domnului Eugen Orlando Teodorovici, 
ministrul Fondurilor Europene 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Riscul de dezangajare a fondurilor structurale şi de coeziune. Pericol pentru mediu şi 
transporturi. Prioritate pentru Guvern   
 
 
Stimate domnule prim- ministru, 
 
Stimate domnule ministru, 

 
Din cauza gradului redus de implementare a marilor proiecte pe fonduri europene, România riscă dezangajări 

de fonduri structurale şi de coeziune acumulate la nivelul anului 2013 de circa 3,8 miliarde de euro. Acest lucru ar 
putea dubla presiunea asupra bugetului de stat, fiind necesar ca respectivele proiecte să fie finalizate cu bani de la 
bugetul de stat. 

 
În cazul în care marile proiecte finanţate din fondurile europene nu vor fi finalizate până la sfârşitul anului 

2015, România ar putea fi obligată să returneze Comisiei Europene şi banii ce au fost absorbiţi până atunci pentru 
respectivele proiecte, aşa cum presupune dezangajarea. De asemenea, România va pierde şi atragerea restului de 
fonduri europene. 

Dacă în 2012, au fost dezangajate pentru România 192 de milioane de euro, însemnând fonduri ce nu se mai 
pot accesa, în acest an, trebuie cheltuiţi aproximativ 6,5 miliarde de euro, acumulaţi din 2011, pentru a nu risca 
dezangajarea. 

Riscurile cele mai mari în această privinţă se concentrează în proiectele derulate prin Programul Operaţional 
Sectorial Mediu, gesionat de Ministerul Mediului, şi în cele derulate prin programul Operaţional Sectorial Transport, 
gestionat de autoritatea de management din subordinea Ministerului Transporturilor. 

Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Lista completă a proiectelor finanţate din bani europeni ce trebuie să fie finalizate până în 2015, altfel 

riscând dezangajarea; 
2. Stadiul actual al proiectelor mai-sus menţionate; 
3. Când şi dacă fiecare minister va efectua o analiză a marilor proiecte finanţate european a căror nefinalizare 

la timp riscă dezangajarea; 
4. Cauzele gradului scăzut de implementare a acestor proiecte prioritare ce trebuie finalizate până în 2015, 

cauzele slabei absorbţii a fondurilor europene în privinţa acestora, cât şi măsurile de corectare pe care intenţionaţi să 
le aplicaţi; 

5. Soluţia pe care intenţionaţi să o aplicaţi pentru evitarea dezangajării,  în consecinţă, a pierderii fondurilor şi a 
necesităţii de returnare a banilor cheltuiţi, în cazul acestor proiecte redus implementate şi pentru luarea lor în 
considerare de către Comisia Europeană  drept cheltuieli eligibile; 

6. Măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi în vederea prelungirii cu un an a termenului ce expiră în 2015 şi cum 
intenţionaţi să faceţi lobby la Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European şi Comisia Europeană pentru 
modificările legislative şi procedurale care să vizeze prelungirea acestui termen. 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată : domnului Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie 
De către : deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării:  Înfiinţarea unor companii mixte de energie 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Pe data de 28 februarie a.c., în cadrul dezbaterii Ziarul Financiar Power Summit, aţi vorbit despre reluarea ideii de 
înfiinţare a unor companii mixte de energie, ca urmare a faptului că Hidroelectrica trebuie divizată. 
Domnule ministru, având în vedere aceste declaraţii, cât şi importanţa asigurării unui sector energetic viabil în 
România, sector de maximă siguranţă a statului, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este situaţia sectorului energetic convenţional românesc din punctul de vedere al funcţionalităţii şi asigurării 
unor servicii cât mai puţin costisitoare pentru consumatorul român? 
2. Care este situaţia detaliată a sectorului energetic de tip regenerabil din România şi cum intenţionaţi potenţarea 
acestuia? 
3. Care este strategia detaliată a înfiinţării unor companii mixte de energie şi care va fi ponderea participării statului 
în cadrul acestora? 
4. Cum comentaţi importanţa monopolului de stat în privinţa sectorului energetic de tip convenţional şi 
nonconvenţional? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului şi Sportului 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Sportul de masă, obiectiv naţional pentru o societate şi un mediu sănătos  
 

Domnule ministru, 
Uniunea Europeană a subliniat de nenumărate ori funcţia dublă a sportului, ca valoare în sens etic, dar şi cu 

valoare, în sens economic. Pe de altă parte, Consiliul permanent al UNESCO a oferit recomandări, precum realizarea 
unor programe interguvernamentale pliate pe necesităţile şi realităţile care frânează politică programelor de educaţie 
fizică, definirea priorităţilor în funcţie de nevoile şi realităţile identificate pentru fiecare regiune în parte şi stabilirea 
unor obiective pe termen lung. 

Consultările dintre Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetele Olimpice Europene, Federaţiile Internaţionale 
au insistat asupra necesităţii apărării rolului social, educativ şi cultural pe care sportul îl joacă în societatea europeană 
modernă. 

O societate şi un mediu sănătos înseamnă şi sport, ca reflectare a realităţii sociale, dar şi ca activitate cu 
semnificaţii complexe fundamentate pe sănătate, educaţie, recreare şi, în principal, un viitor benefic. Viziunea 
Consiliului Europei asupra sportului acordă acestuia rolul de promovare a sănătăţii şi a stării de bine, de integrare 
socială a cetăţenilor şi, în ultimul rând, de câştig material.  

Totodată, a fost implementat şi conceptul de “sportul pentru toţi”, ca activitate la care toţi cetăţenii să aibă 
acces. O activitate de tip social, de interes naţional ce se bazează pe libera alegere de practicare a activităţilor 
sportive, într-un mediu curat şi sigur. 

Domnule ministru, având în vedere aspectele relatate şi importanţa activităţii sportive de masă, vă rog să îmi 
comunicaţi: 

1. Care este situaţia detaliată a sportului de masă în România, ce programe au fost implementate în acest sens şi 
ce programe se pregătesc pentru a fi lansate ? 

2. Care este politica ministerului pe care îl conduceţi în privinţa promovării sportului de masă în România ? 
3. Punctul dumneavoastră de vedere în privinţa invitaţiei de a fi co-iniţiator al unei Campanii naţionale de 

promovare a sportului de masă, ca obiectiv pentru un mediu şi o societate curate şi sănătoase. 
 

Solicit răspuns în scris. 
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*** 
 
Adresată: doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: România, după primii trei ani de criză economică, cea mai grea situaţie a IMM-urilor  
 
Stimată doamnă ministru, 

 
Raportul Eurostat pentru anul 2012 privitor la IMM-uri a catalogat ţara noastră, faţă de perioada debutului 

crizei economice din 2008, ca fiind statul cu cea mai grea situaţie a IMM-urilor, arătând faptul că au existat reduceri 
semnificative în privinţa producţiei, productivităţii muncii şi a numărului de angajaţi. 

Astfel, după trei ani de criză, România deţine poziţia cea mai slabă la nivelul rezultatelor IMM-urilor, valoarea 
adăugată de acestea scăzând la jumătate. O situaţie alarmantă pentru acest sector a cărui dezvoltare şi promovare 
reprezintă cea mai importantă sursă de creştere şi relansare economică. 

Doamna ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este numărul de IMM-uri înregistrate în anul 2010, 2011, respectiv 2012, defalcate pe tipuri- 

microîntreprinderi, mici afaceri, categoria mijlocie- domenii şi judeţe? 
2. Care este numărul angajaţilor şi valoarea generată  pentru PIB de către IMM-urile înregistrate în anul 2010, 

2011, respectiv 2012, defalcate pe tipuri- microîntreprinderi, mici afaceri, categoria mijlocie- domenii şi judeţe? 
3. Care este numărul IMM-urilor ce şi-au încetat activitatea în anul 2010, 2011, respectiv 2012, defalcate pe 

tipuri- microîntreprinderi, mici afaceri, categoria mijlocie- domenii şi judeţe? 
4. Care au fost măsurile pe care le-aţi luat în vederea încurajării şi promovării IMM-urilor din România? 
5. Care este strategia de încurajare şi de promovare a IMM-urilor din România? 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Industria României, între privatizare şi reinventare 
 
Stimate domnule ministru, 
 

În cadrul emisiunii "După 20 de ani", aţi declarat: "Toate companiile de stat trebuie privatizate, în afară de 
barajul de la Vidraru sau Porţile de Fier, deci Hidroelectrica, în afară de reactoarele pe care le-am construit, în afară 
de Trangaz, Transelectrica, poate anumite componente ale industriei de apărare şi anumite tronsoane ale căilor ferate 
de pasageri, totul trebuie privatizat. (...) Facem o strategie de reindustrilizare, să ducem România în direcţia în care se 
îndreaptă lumea. Rulmenţi ca suedezii nu o să facem, de aceea este bine să ardem nişte etape şi să ţintim industrii de 
vârf.” 

Totodată, aţi mai declarat că: "Ar fi foarte îmbucurător să nu mai rămân cu aproape nimic, pentru că un 
ministru nu trebuie să fie un super director al sectorului de stat, ci un ministru al industriei de stat.” 

Domnule ministru, având în vedere declaraţiile dumneavoastră, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Ce privatizări făcute până acum consideraţi a fi „reuşite” şi care sunt acelea „mai puţin bune”? 
2. Ce înţelegeţi prin „arderea unor etape” şi cum se vor concretiza acestea? 
3. Care este lista completă a companiilor de stat care urmează să fie privatizate şi care sunt considerentele 

economice în afară angajamentelor pe care statul român şi le-a asumat faţă de  Banca Mondială, Fondul Monetar 
Internaţional şi Comisia Europeană? 
4. Care este lista completă a companiilor de stat asupra cărora statul român îşi va păstra monopolul? 

5. Care este „strategia de reindustrializare” pe care aţi menţionat-o şi în ce se traduce concret aceasta? 
6. Ce înţelegeţi  prin „ministru al industriei de stat”, transpus la nevoile statului şi ale cetăţenilor români? 
7. Care sunt industriile de vârf pe care le aveţi în vedere pentru relansarea economică a ţării? 

Solicit răspuns în scris. 
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*** 

 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Eradicarea consumului de droguri, ca prioritate pentru Ministerul Sănătăţii 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Un studiu arătă faptul că aproximativ 7% din deţinuţii din România sunt foşti consumatori de droguri. În 
acelaşi timp, s-a arătat şi faptul că a crescut numărul vizitatorilor care încearcă să introducă droguri în penitenciare. 

Studiile efectuate de către Agenţia Naţională Antidrog şi ANP au arătat că prevalenţa consumului de droguri în 
penitenciarele din România este de 4,5%, în timp ce, la nivel european, sunt înregistraţi în fiecare an circa 25% din 
totalul deţinuţilor că fiind condamnaţi pentru consum sau trafic de droguri, în timp ce 26% din totalul deţinuţilor 
consumă droguri în penitenciare. 

Pe lângă aceştia, România se confruntă şi cu consumul de droguri în rândul adolescenţilor şi al tinerilor. 
Consumul de droguri a devenit un flagel social la scară mondială ce conduce la moartea consumatorilor şi la 

acte ilegale cu implicaţii majore la nivelul întregii societăţii. Un fenomen ce are nevoie de o puternică politică de 
prevenire şi eradicare. 

Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Situaţia statistică a consumatorilor de droguri în anul 2010, 2011 şi 2012, pe categorii de vârstă, profesionale 

şi pe judeţe; 
2. Măsurile şi studiile efectuate până în acest moment de către ministerul pe care îl conduceţi, în colaborare cu 

celelalte instituţii abilitate, în privinţa consumului de droguri din România? 
3. Care sunt implicarea şi politica viitoare de prevenire şi de combatere a consumului de droguri din România a 

ministerului pe care îl conduceţi? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Consideraţii asupra reabilitării DN 67 C- Transalpina 
 
Stimate domnule ministru, 

Reabilitarea DN 67 C a fost scoasă la licitaţie în anul 2008, în anul următor, începând lucrările la investiţia a 
cărei licitaţii s-a ridicat la suma de aproximativ 1,3 miliarde de lei. 

Un raport al Curţii de Conturi din România, apărut de curând în presă, a arătat următoarele: 
1. „Transalpina nu se regăseşte printre obiectivele naţionale prioritare, reglementate prin legislaţia primară (OG 

16/1999/ LG nr.1/2002, LG 203/2003 şi LG 363/2006), fiind o iniţiativă a conducerii MTI şi a celei a CNADNR, din 
anul 2008”; 

2. „Necesitatea proiectului de investiţii nu a fost în mod real fundamentată, din punctul de vedere al 
importanţei, al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţii şi a utilizării fondurilor publice, având în vedere că 
CNADNR nu a efectuat şi nu deţine o fundamentare formalizată, bazată pe date, analize comparative şi studii de 
impact credibile”. 

Domnule ministru, având în vedere aceste două aspecte, vă rog să îmi comunicaţi pentru fiecare dintre ele 
punctul de vedere argumentat şi probat al ministerului pe care îl conduceţi. 

Totodată, vă rog să îmi comunicaţi raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în privinţa 
reabilitării DN 67 C. 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: Deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Şansa găsirii unui loc de muncă în România pentru persoanele de 20 de ani şi peste 40 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

În România, piaţa muncii este caracterizată major de un cerc vicios. 
Fie în colegiul pe care îl reprezint în Parlament, fie în discuţiile purtate cu persoanele care  îmi cer ajutorul, 

aud, invariabil, aceleaşi piedici şi aceleaşi motive, aparent fără nicio ieşire şi care nu oferă posibilitatea găsirii unui 
loc de muncă. 

Tinerii se plâng de faptul că li se cere experienţă. Una pe care nu o pot avea decât angajaţi fiind şi activând 
într-un anumit sector de activitate, conform pregătirii lor. 

Angajatorii se plâng că, deşi cu putere şi dorinţă de muncă, tinerii nu asigură de la început productivitatea. 
Pentru cei trecuţi de vârsta de 40-45 de ani, a pierde sau a găsi un loc de muncă reprezintă deopotrivă un 

coşmar. Pe motivul vârstei, a experientei şi, deci, a unei remuneraţii pe măsură, aceştia nu sunt angajaţi.  
Angajatorii se plâng, la rândul lor, că acest segment de populaţie se adaptează mai greu schimbărilor şi poate 

exista mai des riscul racolării acestora de către competitori. 
Nici între aceste vârste, situaţia nu este una mai bună, dar problemele pieţei muncii sunt pregnante şi extreme 

de vizibile la aceste două categorii care aflate în situaţia de a fi fie respinşi, fie trataţi sub valoarea şi resursele lor 
profesionale. 

Doamna ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Câte contracte active de muncă au fost încheiate în anul 2010, 2011, respectiv 2012, defalcate pe judeţe, cu 

persoane cu vârste între 20 şi 25 de ani şi ce procent reprezintă acestea din totalul contractelor active de muncă 
încheiate în anii menţionaţi? Ce procent din totalul populaţiei ocupate a ţării reprezintă personale mai-sus 
menţionate?  

2. Câte contracte active de muncă au fost încheiate în anul 2010, 2011, respectiv 2012, defalcate pe judeţe, cu 
persoane cu vârste între 40 şi 50 de ani şi ce procent reprezintă acestea din totalul contractelor active de muncă 
încheiate în anii menţionaţi? Ce procent din totalul populaţiei ocupate a ţării reprezintă personale mai-sus 
menţionate? 

3. Câte contracte active de muncă au fost încheiate în anul 2010, 2011, respectiv 2012, defalcate pe judeţe, cu 
persoane cu vârste peste 50 de ani şi ce procent reprezintă acestea din totalul contractelor active de muncă încheiate 
în anii menţionaţi? Ce procent din totalul populaţiei ocupate a ţării reprezintă personale mai-sus menţionate? 

4. Care a fost nivelul absorbţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă din România în anul 2010, 2011, respectiv 
2012, defalcat  pe judeţe? 

 5. Ce loc ocupă România în rândul statelor europene din punctul de vedere al nivelului absorbţiei tinerilor pe 
piaţa forţei de muncă? 

6. Care au fost şi vor fi măsurile luate de către ministerul pe care îl conduceţi în privinţa creşterii schimbului 
intergeneraţional de experienţă? 

7. Cum caracterizaţi populatia ocupată din România, având drept indice de referinţă, coordonatele “relativ 
tânără” şi “relativ îmbătrânită”? 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Efectele asupra sănătăţii a procesăriii UHT a laptelui 
 
Stimate domnule ministru, 
 

O alimentaţie corespunzătoare asigură o populaţie sănătoasă. 
Într-o epocă în care produsele alimentare sunt supraofertate, de multe ori, peste posibilitatea de cumpărare, şi în 

care ni se prezintă tot felul de “soluţii’ alimentare care mai de care mai atrăgătoare, deşi nu neapărat şi serioase, se 
impune o politică susţinută de promovare şi de încurajare a unei alimentaţii sănătoase, accesibile oricărui cetăţean. 

În cazul interpelării de faţă, vreau să fac referire asupra produselor lactate, produse consumate pe scară largă şi 
care ar trebui ca, dincolo de orice procedeu modern de prelucrare, să respecte principiile unei alimentaţii naturale, 
fără prejudicii aduse consumatorului şi mediului. 

Diverse studii arătă faptul că ultrapasteurizarea sau prelucrarea UHT a laptelui, ca bază a oricărui produs lactat, 
distruge componentele laptelui. 

Astfel, un studiu întreprins de către cercetătorii australieni, încă din anul 2002, a arătat faptul că procesarea 
UHT şi depozitarea ce îi urmează produce schimbări cu o serie de consecinţe asupra termenului de valabilitate a 
laptelui ultrapasteurizat- denaturarea proteinei din zer, interacţiuni proteină-proteină, interacţiuni lactoză-proteină, 
izomerizarea lactozei, reacţia Maillard- reacţia chimică între un aminoacid şi un zahăr reducător, desfăşurat la 
căldură- formarea compusului sulfidril, formarea de carbonil, formarea de substanţe insolubile şi altele. 

Microbiologul American Leo Dexter a arătat faptul că proteinele din lapte sunt molecule complexe ce se 
descompun de către organismul nostru cu ajutorul unor enzime speciale. 

Tratamentele termice extreme, chiar şi simpla încălzire la 45 de grade Celsius aplatizează moleculele, iar 
enzimele speciale nu mai pot fi funcţionale. În acelaşi timp, prin pasteurizare, sunt distruse parţial şi vitaminele, 
enzimele şi bacteriile lactice. 

 Astfel, dacă proteinele din lapte pătrund în fluxul sangvin nedescompuse, organismul le percepe drept proteine 
străine, răspunzând prin mărirea reacţiei imunitare şi respingerea lor şi conducând  la un sistem imunitar cronic 
super-stresat şi mult mai puţină energie disponibilă pentru creştere şi reconstrucţie.  

Cercetătorii Data şi Deeth şi-au pus şi problema adăugării unor chimicale şi arome artificiale, arătând că 
schimbările produse de către pasteurizare reduc calitatea şi valabilitatea laptelui UHT prin apariţia de mirosuri 
străine, separarea grăsimilor şi sedimentare, chiar dacă laptele rămâne valabil din punctul de vedere al 
comercializării. 

Acum 9 ani, un inspector specializat în produse lactate din SUA a făcut cunoscut faptul că FDA-  Food and 
Drug Administration – Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor a ridicat problema creşterii temperaturii 
pasteurizării din cauza faptului că numeroase microorganisme supravieţuiesc pasteurizării, devenind mai rezistente, 
în acest sens, exemple fiind bacteria paratuberculozei, maladia lui Johne ce se pare că este endemică în produsele 
lactate, sporii B. Cereus şi ai botulismului care supravieţuiesc şi ei. 

O altă problemă ridicată este şi aceea a faptului că, pe lângă pasteurizare, şi ambalajele- cutiile aseptice şi 
containerele de plastic- prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor. 

Un studiu apărut în Journal of Agricultural and Food Chemistry a arătat faptul că laptele din toate cutiile 
conţinea substanţe endocrin-perturbatoare provenite de la plasticul containerelor, măsurând prezenţa nonilfenolului 
(NP), a bisfenolului A (BPA) şi a bisfenolului A diglicidil eter (BADGE) în două sortimente de lapte UHT 
comercializate în ambalaje tetra-brik, concluzionând că „impactul pe care-l au aceşţi compuşi asupra organismului 
uman trebuie studiat mai departe, mai ales cu privire la acumularea, degradarea acestor substanţe şi efectele nocive 
posibile asupra sistemului endocrin“. 

Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt politica şi studiile ministerului pe care îl conduceţi asupra procesării UHT a laptelui în privinţa 

efectelor asupra sănătăţii consumatorilor români? 
2. Consideraţi oportună desfăşurarea unei campanii de combatere a  procesării UHT a laptelui? Vă rog să 

argumentaţi susţinerea sau nesusţinerea unei asemenea campanii. 
Solicit răspuns în scris. 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Eficientizarea şi uniformizarea productivităţii sectoarelor de activitate din România 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Se tot vorbeşte că, în România, se munceşte mult, dar, din păcate, şi ineficient. 
În România, există sectoare de activitate foarte productive, angajaţi bine plătiţi şi mulţumiţi. 
În acelaşi timp, avem de-a face şi cu sectoare în care, oricât s-ar munci, productivitatea este joasă, la fel şi 

remuneraţia angajaţilor. 
În continuare, există discrepanţe majore între sectoarele de activitate, iar competitivitatea, esenţială de astfel, 

conduce, prin creşterea ei, şi la manifestări extreme. 
Problema locurilor de muncă afectează mare parte din cetăţenii acestei ţări. Pe de altă parte, vorbim de o 

perioadă de criză economică profundă în care Produsul Intern Brut a înregistrat şi el scăderi cu consecinţe 
binecunoscute pentru noi toţi. 

Ca ministru al Muncii, cunoaşteţi foarte bine importanţa acesteia, cât şi a unei strategii oportune de 
eficientizare, în aşa fel încât "persoanele ocupate" să reprezinte o sursă de venit pentru statul român, dar şi să 
beneficieze de un trai cel puţin decent. 

Doamna ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Câte ore de muncă a reprezentat valoarea Produsului Intern Brut al anului 2010, 2011, respectiv 2012 şi ce 

valoare a generat o oră de muncă? 
2. Care a fost cea mai ridicată valoare generată de o oră de muncă în anul 2010, 2011, respectiv 2012? 
3. Care au fost principalele domenii care au înregistrat cele mai mari valori generate dintr-o oră de munca în 

anul 2010, 2011, respectiv 2012 şi câte persoane au activat în aceste domenii, defalcate pe anii menţionaţi, cât şi pe 
judeţe? 

4. Care au fost principalele domenii care au înregistrat cele mai mici valori generate dintr-o oră de muncă în 
anul 2010, 2011, respectiv 2012 şi câte persoane au activat în aceste domenii, defalcate pe anii menţionaţi, cât şi pe 
judeţe? 

5. Ce procent reprezintă din populaţia ocupată şi  din totalul populaţiei României  angajaţii care au generat cele 
mai ridicate contribuţii la Produsul Intern Brut în anul 2010, 2011, respectiv 2012, deflacat pe domenii de activitate şi 
judeţe? 

6. Ce procent reprezintă din populaţia ocupată şi  din totalul populaţiei României  angajaţii care au generat cele 
mai scăzute contribuţii la Produsul Intern Brut în anul 2010, 2011, respectiv 2012, deflacat pe domenii de activitate şi 
judeţe? 

7. Ce strategie intenţionaţi să aplicaţi în vederea creşterii performanţei acelor sectoare care întâmpină 
probleme? 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: doamnei Mona Pivniceru, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Noul sistem de despăgubire pentru casele naţionalizate 
 

Stimată doamnă ministru, 
Una din “moştenirile” regimului comunist, rămasă valabilă până azi este cea privitoare la recuperarea de către 

proprietari a bunurilor imobile ce au fost naţionalizate. 
 Un proiect de lege privind despăgubirile pentru imobilele naţionalizate, aflat în atenţia Guvernului, arată 

următoarele: "Dispoziţiile Legii 10/2001 referitoare la restituirea în natură, cât şi la compensare cu alte bunuri sau 
servicii rămân aplicabile. În situăţia în care restituirea în natură nu mai este posibilă, despăgubirea se face prin 
compensarea cu puncte care vor fi valorificate. Cererile formulate potrivit Legii 10/2001 se soluţionează cu 
respectarea limitei de 50 hectare de proprietar deposedat, cu condiţia ca această suprafaţă să nu fi fost restituită prin 
aplicarea legilor fondului funciar." 

Astfel, Fondul Naţional al terenurilor agricole, forestiere şi al altor imobile, ce va fi administrat de Agenţia 
Domeniilor Statului, constituit din terenuri agricole, forestiere şi alte imobile aflate în proprietatea publică sau privată 
a statului, va soluţiona, prin compensare, cererile de restituire ce nu vor putea fi soluţionate prin restituire în natură. 

Totodată, proiectul mai prevede şi faptul că beneficiarii deciziilor de compensare vor putea valorifica punctele 
prin participarea la licitaţiile naţionale de imobile din Fondul Naţional, ce se vor organiza săptămânal, prin 
videoconferinţă,  săptămânal la sediul central al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Respectivul proiect mai arătă că: "În vederea urgentării procesului de restituire, se instituie un termen de 
decădere de 90 zile în care persoanele care se consideră îndreptăţiţe pot completă cu înscrisuri dosarele depuse la 
entităţile învestite de lege" şi că “"În termen de cel mult 120 de zile de la data întrării în vigoare a prezentei legi, 
comisiile locale de fond funciar au obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea 
stabilirii suprafeţei de teren necesară în vederea finalizării procesului de retrocedare". 

Doamna ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este situaţia patrimoniului Fondului Naţional al terenurilor agricole, forestiere şi al altor imobile? 
2. Care este situaţia statistică a cererilor de retrocedare a imobilelor, terenurilor agricole şi forestiere 

naţionalizate în anul 2010, 2011, respectiv 2012? 
3. Care este situaţia statistică a cererilor de recuperare a imobilelor, terenurilor agricole şi forestiere 

naţionalizate care nu pot fi restituite în natură? 
4. Care este valoarea totală a imobilelor, terenurilor agricole şi forestiere naţionalizate cu cerere de recuperare? 
5. Oportunitatea iniţierii unei dezbateri publice a proiectului de lege în cauză. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
 

 
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
De către: deputat Ioan Dîrzu 
Obiectul interpelării – Modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
Doamna Ministru, 
  
La nivelul Municipiului Aiud majoritatea locuitorilor au fost încadraţi în muncă la S.C. METALURGICA S.A. 
AIUD. Această unitate, anterior anilor 1990 funcţiona cu mai mult de 8.000 angajaţi. 

O parte din angajaţii acestei unităţi au fost încadraţi în muncă beneficiind de aplicarea prevederilor Ordinului 
nr. 50/1990, Anexa nr. 1 - Gupa I de muncă, pct. 25, pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor 
profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupa I şi II de muncă, în vederea pensionării. 

Având în vedere condiţiile deosebite de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea, cum de altfel au şi 
beneficiat de grupa I de muncă, aceste persoane prin aplicarea art. 3, alin. 1, lit. g şi h, art. 28, art. 29 şi art. 30, art. 55 
şi art. 158, alin. 1 din Legea nr. 263/2010 sunt lipsite de beneficiul reducerii vârstei de pensionare ca urmare a 
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muncii depuse în condiţii grele de muncă, din grupa I de muncă, întrucât textul art. 158, alin. 1 din lege vizează doar 
condiţiile deosebite de muncă nu şi condiţiile speciale de muncă aşa cum sunt acestea definite la art. 3, alin. 1 lit. g şi 
h din lege. 

Ori dacă la art. 100 din lege se diferenţiază majorarea procentuală a punctajului lunar realizat pentru 
perioada în care persoanele au desfăşurat activităţi în locuri de muncă în grupa I şi a II – a de muncă, potrivit 
legislaţiei anterioare datei de 1 Aprilie 2001, respectiv 25 % pentru perioada  grupei a II – a şi 50% pentru perioada 
de grupa I, este firesc şi principial ca şi la reducerea vârstelor de pensionare, perioadele de vechime în muncă 
realizate în grupa I de muncă până la data de 1 Aprilie 2001 să constituie stagiu de cotizare în condiţii 
speciale. 

Considerăm, că nu este vina angajatului că demersurile care trebuiau făcute pentru încadrarea întreprinderii 
sau a unor sectoare din întreprindere în condiţii speciale nu s-au realizat. 
 Conform Anexei nr. 2, lista  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, din Legea 263/2010, 
toţi cei care au depuse acte în documente care însoţesc acest MEMORIU au avut locuri de muncă care se încadrează 
la: 
pct. 23   
Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii: 
    a) încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, 
inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă; 
   b) turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice; 
    c) pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului; 
    d) cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare. 
pct. 24 
Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie 
industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare 
pct. 26 
Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă. 
 Pentru considerentele prezentate, apreciem că articolul 158 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul 
unitar de pensii publice se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “Art. 158. (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 Aprilie 
2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstei de pensionare. 
 (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa II – a de muncă până la data de 1 Aprilie 2001 
constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstei de pensionare, cu excepţia 
perioadelor de vechime în muncă realizate în activităţile care conform art. 30, alin. 1 sunt încadrate în condiţii 
speciale. 
 (3) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi- sau a II –a de muncă sunt 
valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite 
anterior datei de 1 Aprilie 2001.” 
 
 În speranţa ca aceste puncte de vedere exprimate în repetate rânduri de cetăţenii din Municipiul Aiud, şi nu 
numai, să ajungă la dumneavoastră, vă asigur de toată încrederea şi speranţa că împreună putem ajuta mii de persoane 
afectate de această nedreptate. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului  Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 
 

“Verdictul” Comisiei Naţionale de Prognoză: Moldova, Muntenia şi Dobrogea vor fi cele mai sărace regiuni 
din ţară! 

 
 
Stimate domnule ministru, 
Comisia Naţională de Prognoză, pornind şi de la studiul pe termen mediu, folosit la fundamentarea bugetului pe anul 
curent, a decretat faptul că, pentru anii următori, Moldova, Muntenia şi Dobrogea vor fi cele mai sărace regiuni din 
România, regiuni în care se vor înregistra o rată a şomajului de circa 6,9% şi un salariu mediu net de 1300 de lei. 
Astfel, potrivit datelor Comisiei Naţionale de Prognoză, şomajul va continua să crească cu preponderenţă, ajungând 
până la aproape 8,1%, în judeţele Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi. În funcţie de regiuni, acelaşi studiu al Comisiei 
indică o rată a şomajului în 2013 de 6,9% în Sud, 6,3% în Sud-Est, 5,7% în Nord-Est şi Centru, 4,1% în Nord-Vest şi 
3,8% în Vest. 
Totodată, în anii următori, cea mai ridicată rată a şomajului se va înregistra în regiunea Sud-Vest, aproximativ 7,7% 
în anul 2014, iar salariul mediu net lunar va ajunge la 1.615 lei în 2013, 1.698 lei în 2014, 1.773 lei în 2015 şi 
respectiv 1.839 lei în 2016, în timp ce salariul mediu net lunar cel mai mic se va înregistra în regiunea Nord-Est, fiind 
cu peste 1000 de lei mai mic decât cel din Bucureşti şi cu aproximativ 300 de lei sub media din ţara noastră. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este politica imediată a ministerului pe care îl conduceţi în vederea unei dezvoltări şi funcţionări armonioase, 
fără asemenea discrepanţe, a regiunilor ţării? 
2. Care este relevanţa acestor date prezentate mai sus şi care este ponderea lor în cadrul proiectului de regionalizare a 
României? 
3. Cum intenţionaţi ca proiectul de regionalizare a României să elimine uriaşele discrepanţe semnalate mai sus, cât şi 
a numeroaselor probleme cu care se confruntă în momentul de faţă  diversele regiuni ale României? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 

 
Adresata domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor 

 
 Stimate Domnule Ministru, 
 

In anul 2012 a fost realibilitat partial prin terasare si asfaltare D.N. 21 pe sectorul de drum cuprins intre 
Municipiul Slobozia si Drajna ce face legatura intre A2 si judetele Slobozia, Braila si Galati.  

In primavara anului 2013 se constata ca au aparut fenomene majore de deteriorare atat a stratului de asfalt cat 
si a terasamentului. 

Totodata, sectoarele de drum aferente celor doua poduri nu au mai fost finalizate, carosabilul prezentand un 
real pericol de accident pentru conducatorii auto care sunt nevoiti sa faca slalom printre craterele existente. 
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Domnule ministru, consider necesara rezolvarea urgenta a acestei probleme semnalate datorita faptului ca 
situatia prezentata constituie un real pericol pentru participantii la trafic, marturie ramanand si azi caroseria unui 
autotren ars in intregime, si va formulez urmatoarele intrebari: 

- Care este politica ministerului pe care il conduceti in ceea ce priveste lucrarile de reabilitare a 
drumurilor nationale incepute dar nefinalizate? 

- Cand se vor repara terasamentul si gaurile in carosabil avand in vedere termenul de garantie? 
- Cand se va finaliza asfaltarea acestui drum national in dreptul celor doua poduri?  

Solicit raspuns scris. 
 

Deputat, 
Viorel Marian Dragomir 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Fondurile Europene: accesare sau dezangajare?! 
  
 
Domnule Ministru, 
 Prezenta interpelare este prilejuită de o serie de informaţii din mass media şi care preocupă opinia publică din 
ţara noastră privitoare la utilizarea fondurilor europene. Nu este suficient că in primii 5 ani de la aderare la UE nu am 
accesat decat ceva peste 10% din fondurile alocate, acum, se pare, că suntem in faţa riscului de a da inapoi o parte din 
aceşti bani.Mă refer mai concret la informaţia potrivit căreia există riscul dezangajării unei sume de 3,8 miliarde de 
euro pentru poiecte, mai ales, din domeniul transporturilor şi a mediului din cauza gradului redus de realizare a unor 
mari proiecte incepute, dar neterminate, cu fonduri europene. An luat la cunoştiinţă de faptul că in anul 2012 
Romaniei i-au fost dezangajate 192 de milioane de euro, bani din fondurile europene, pe care Guvernul 
actual nu-i mai poate accesa! 
 Inţeleg că intr-o situaţie dificilă se află cel puţin 11 megaproiecte de dezvoltare. Nu le enumăr eu aici, dar vă 
rog, domnule ministru, cunoscand şi apreciind preocuparea şi competenţa dumneavoastra in acest domeniu să 
prezentaţi Cameri Deputaţilor, in scris, o situaţie la zi cu stadiul proiectelor incepute cu bani europeni, cu 
posibilităţile şi termenele de realizare a lor sau, dimpotrivă şi din nefericire, cu riscul pierderii fondurilor 
europene destinate acestor proiecte. Evident, ne interesează să cunoaştem persoanele şi instituţiile care trebuie 
să răspundă de aceste situaţii. 
 

Deputat, 
Camelia Khraibani 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii  
 

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate 
 
Stimate domnule ministru, 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, orice cetăţean român asigurat are dreptul să primească un Card 
European de Asigurări Sociale de Sănătate, care permite, pe o perioadă de şase luni de la emiterea sa, furnizarea de 
asistenţă medicală pe timpul şederii temporare în orice ţară membră a Uniunii Europene. 
Acum câteva zile, prin intermediul unui comunicat de presă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat 
reînceperea tipăririi şi distribuţiei gratuite, la cerere, către asiguraţi a acestor carduri. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
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1. Câte cereri de eliberare a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate au fost întregistrate în perioada 
2010-2012, defalcate pe ani şi pe judeţe? 
2. Care au fost costurile totale ale cardurilor eliberate în perioada 2010-2012, defalcate pe ani şi pe judeţe? 
3. Câţi cetăţeni români, care au solicitat eliberarea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate, s-au folosit 
de beneficiile acestuia în perioada 2010- 2012, defalcat pe ani, care au fost costurile acestor servicii şi care au fost 
statele membre ale Uniunii Europene în care acest card a fost cel mai folosit? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 
Adresată domnului  Varujan Vosganian, ministrul Economiei; domnului Eugen Orlando Teodorovici, 
ministrul Afacerilor Europene 
 

Modificări aduse legislaţiei privitoare la mine 
 

Stimate domnule ministru,  
 
În vizita pe care aţi făcut-o, săptămâna trecută, la Bistriţa, aţi declarat următoarele: 
"Am constatat cu surprindere că, în România, nu există nicio legislaţie care să permită redeschiderea unei mine 

închise. Am mai fost odată ministru, dar pe vremea aceea nu aveam solicitări de redeschidere a minelor, fie pentru 
faptul că investiţia privată nu era dezvoltată în această zonă, fie pentru că tehnologiile nu permiteau valorificarea 
unor rezerve pe care noi le socoteam epuizate sau ineficiente economic. Ei bine, această ipoteză există astăzi. E 
dătătoare de speranţă şi de locuri de muncă. Avem deja sute de solicitări de redeschideri de mine, de la cărbuni până 
la neferoase. (…) Vorbim despre modificarea legislaţiei minelor în sensul posibilităţii redeschiderii unor mine acolo 
unde există proiecte susţinute de iniţiative private. (…) Noi vom depune modificările în Parlament până la sfârşitul 
lunii viitoare. Având o majoritate copleşitoare în Parlament, am putea, în două luni, să scoatem textul. În actuala 
sesiune parlamentară am putea termina legea. (…) Am avut un accident cu câteva persoane care au pătruns prin 
efracţie într-o mină închisă şi care, din păcate, nu au mai avut puterea să iasă. Am dispus o reverificare şi am 
transmis, în privinţa aceasta, şi un semnal foarte ferm Ministerului Finanţelor să continuăm finanţarea închiderilor de 
mine şi a igienizării iazurilor de decantare, astfel încât în viitor să nu mai avem situaţii similare". 

Domnule ministru, având în vedere declaraţiile dumneavoastră, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care este stadiul actual al proiectului cuprinzând modificările propuse la legislaţia minelor, care este data 

preconizată de depunere a acestuia în Parlament, cât şi cea de iniţiere a unei dezbateri publice?  
2. Care este situaţia minelor închise până în acest moment, defalcată pe anii în care au fost închise, judeţe şi 

domenii de exploatare? 
3. Care este situaţia cererilor de redeschidere a minelor, deflacată pe judeţe, domenii de exploatare şi care este 

ponderea acestora în privinţa iniţiativei private? 
4. Care estimaţi că va fi venitul adus statului român prin redeschiderea minelor asupra cărora există astfel de 

cereri şi care este numărul locurilor de muncă ce se vor crea? 
5. Care este situaţia igenizarii iazurilor de decantare, deflacată pe anii 2010, 2011, respectiv 2012, şi pe judeţe? 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Referitor la personalul angajat din D.S.P. si C.J.A.S. 
 
 
          Domnule Ministru, 
 
          Ca urmare a declaratiilor dumneavoastra din presa, cu privire la desfiintarea Directiei de Sanatate Publica 
Judetene si a Caselor de Asigurari de Sanatate, la cabinetul parlamentar am primt numeroase sesizari venite din 
partea cetatenilor care locuiesc pe raza teritoriala a colegiului 7, Bucuresti. Din aceste considerente, va rog sa imi 
raspundeti la urmatoarea intrebare: Ce se intampla cu personalul angajat din D.S.P. si C.J.A.S.? 
          In Casele de Asigurari de Sanatate si in Directiile de Sanatate Publica Judetene, lucreaza aproximativ 8.000 de 
persoane. Daca aceste persoane vor fi disponibilizate va rog sa imi comunicati motivele care au dus la aceasta situatie 
si ce masuri aveti in vedere pentru integrarea acestora in campul muncii. 
          Gasirea unei solutii pentru aceasta problema se impune in cel mai scurt timp posibil. Din aceste considerente, 
domnule ministru, va rog sa imi comunicati posibilele solutii, pentru a veni in sprijinul acestor oameni. 
           In calitate de deputat , va asigur de toata disponibilitatea mea si sprijinul necesar. 
Solicit raspuns in scris. 
 
 

Deputat, 
Violeta Tudorie 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul Pădurilor, Apelor şi Pisciculturii 
 
 

Modificarea Legea nr. 46/2006 privind Codul Silvic şi normelor privind provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn 

 
Doamna Ministru, 
 La nivelul zonei pe care o reprezint în Parlamentul României, colegiului Apuseni-Teiuş, problematicile 
silvice sunt foarte importante pentru destinele locuitorilor din această zonă. De secole, oamenii din Apuseni şi-au 
protejat pădurile reuşind în acelaşi timp să le exploateze fără să afecteze regenerarea zonelor forestiere şi bogăţia pe 
care o transferă din generaţie în generaţie. 
 Astăzi, din păcate, adevăraţii proprietari de păduri şi comunităţile tradiţionale care exploatează lemnul sunt 
presaţi şi prăduiţi de marii exploatatori de păduri şi diferite reţele de intermediari veniţi din alte zone sau din 
străinătate pentru a se îmbogăţii într-un ritm care afectează grav fondul forestier din zona Apuseni. 
 Obiectivul meu ca şi deputat ales de oamenii din Alba, zona Apuseni-Teiuş, este să ajut la consolidarea unor 
mecanisme legale menite să protejeze adevăraţii proprietari de păduri pentru ca bogaţia zonei să se regăşească în 
dezvoltarea economică şi bunăstarea cetăţenilor de acolo. 
 În urma consultărilor avute în birourile parlamentare din zonă au reieşit următoarele concluzii pe care vi le 
adresez în vederea perfecţionării normelor legale în vigoare.  
 
 Vă propun astfel următoarele modificări la Legea nr. 46/2006 privind Codul Silvic: 
- schimbarea art. 46 alin (3) sub următoarea formă: „Schimbul de terenuri se poate realiza numai în cadrul aceluiaşi 
judeţ, cu excepţia cazurilor în care intră în fondul forestier terenuri cu destinaţie agricolă din zonele deficitare în 
păduri sau pentru rezolvarea unor litigii”. 
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- schimbarea art. 59 se introduce alin (10) cu următorul cuprins: „Produsele de igienă se pot recolta indiferent de 
existenţa amenajamentului silvic şi de încadrarea funcţională a arboretelor în cuantum de maxim 3 mc/an/ha. 
- modificarea art. 62 alin (3) în sensul includerii şi a persoanelor fizice care cumpără material lemnos din fondul 
forestier proprietate publică a statului sau al altor deţinători. 
- modificarea art. 105 alin (2) după următorul cuprins: „Valoarea prejudiciilor cauzate fondului forestier prin 
infracţiuni şi contravenţii din pădurile încadrate prin amenajamente silvice în grupa I funcţională, din perdelele 
forestiere de protecţie şi din jnepenişuri se stabileşte prin multiplicarea de două ori a valorii obţinute potrivit legii. 
 
 Referitor la normele privind provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a 
lemnului şi produselor din lemn, solicit abrogarea alin (2) din cadrul articolul 22 deoarece orice persoană fizică 
care cumpără legal lemnul recoltat în condiţiile legii este normal să îl poată comercializa. 
 În speranţa ca aceste puncte de vedere exprimate în repetate rânduri de cetăţenii din zona Apuseni-Teiuş, şi 
nu numai, să ajungă la dumneavoastră, vă asigur de toată încrederea şi speranţa că împreună putem ajuta mii de 
persoane care trăiesc cinstit din explotarea lemnului. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  
 

Ministerul Transporturilor este un Minister de nota 4? 
 

 
Stimate domnule ministru,  

Potrivit unui sondaj, Inscop, realizat pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia română, de 1 066 de 
persoane, în perioada 21- 28 februarie a.c., s-a cerut intervievaţilor acordarea unei note, de la 1 (cea mai mică) la 10 
(cea mai mare), activităţii unor ministere ce au fost nominalizate. 

Astfel, în urma studiului, cele mai mari note au fost obţinute de către Ministerul Apărării Naţionale, cu o notă 
de 6,23, Ministerul Tineretului şi Sportului, cu o notă de 5,76 şi Ministerul Culturii, cu o notă de 5,59. 

Nota 4 a fost obţinută de către Ministerele Fondurilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul pe care, dumneavoastră, domnule ministru, îl conduceţi, printre cauzele 
obţinerii acestei note aflându-se, potrivit studiului citat: 

 1) insatisfacţia românilor faţă de starea infrastructurii; 
 2) incapacitatea autorităţilor de a gestiona eficient fondurile alocate domeniului transporturilor; 
3) imaginea negativă a ministrului Relu Fenechiu. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere 

asupra celor trei aspecte prezentate mai sus, cât şi strategia pe care intenţionaţi să o aplicaţi, în aşa fel încât ministerul 
pe care îl conduceţi să depăşească, în viziunea cetăţenilor, cei care trebuie să beneficieze de cele mai bune servicii, 
nivelul notei 4. 

 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului  Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice  
 

Costurile închiderilor de mine şi ale igienizării iazurilor de decantare 
 
Stimate domnule ministru, 

Cu ocazia vizitei la Bistriţa, de săptămâna trecută, a ministrului Economiei, domnul Varujan Vosganian, acesta 
a declarat următoarele: 

“Am avut un accident cu câteva persoane care au pătruns prin efracţie într-o mină închisă şi care, din păcate, nu 
au mai avut puterea să iasă. Am dispus o reverificare şi am transmis, în privinţa aceasta, şi un semnal foarte ferm 
Ministerului Finanţelor să continuăm finanţarea închiderilor de mine şi a igienizării iazurilor de decantare, astfel încât 
în viitor să nu mai avem situaţii similare". 

Domnule ministru, având în vedere aceste declaraţii, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Care sunt costurile de finanţare a închiderilor de mine şi a igienizării iazurilor de decantare în perioada 2010- 

2012, defalcate pe ani, pe judeţe şi domenii de exploatare? 
2. Care sunt costurile de finanţare a închiderilor de mine şi a igienizării iazurilor de decantare pentru anul 2013, 

defalcate pe judeţe şi domenii de exploatare? 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Varujan Vosganian,  ministrul Economiei  
 

Cum va creşte industria românească in anul 2013? 
 
 În mass media din ţara noastră s-au exprimat în ultimile săptămani mai multe opinii cu privire la stagnarea 
creşterii industriei în anul 2013. Conform Programului de Guvernare, care a inceput să fie aplicat în practică, în acest 
an va creşte salariul minim brut pe ţară şi preţurile la o serie de materii prime, energie, gaz şi combustibil. După cum 
se poate anticipa, creşterile simultane a preţurilor la energia electrică, salarii, gaze, combustibil nu au un efect pozitiv 
în industrie, mulţi operatori neavând suficient profit pentru a susţine astfel de creşteri. Iar dacă nu pot fi susţinute din 
profit aceste creşteri se vor regăsi în preţurile produselor. Acest fapt duce la o creştere a cifrei de afaceri în industrie, 
chiar la o producţie industrială mai mică. Totodată, datele de prognoză privind industria statelor UE arată o tendinţă 
de stagnare.  
 Având in vedere cele de mai sus, vă întreb, domnule ministru,   
1) care sunt cifrele de prognoză privind industria romanească in anul 2013, in baza Programului de  Guvernare in 
care se prevede, printre altele, citez: creşterea exporturilor prin promovarea unei abordări complementare intre 
măsurile de sprijin intern şi promovarea externă şi  
2) care este mix-ul de politici al Ministerului Economiei în domeniul creşterii producţiei industriale în contextul celor 
două constrângeri: pe de o parte, stagnarea economiilor din ţările europene, de care depinde industria din România, 
pe de altă parte, creşterea preţurilor la energia electrică, gaze, combustibil şi creşterea salariului minim brut pe ţară? 
 Aştept răspunsul dumneavoastră, în scris, la Camera Deputaţilor . 
  

Deputat, 
Violeta Tudorie 

 
*** 
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Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Consiliul JAI din luna martie 2013 
 
 

Săptămâna trecută, Miniştrii de Interne şi Justiţie din statele membre UE reuniţi la Bruxelles în cadrul 
Consiliului JAI au convenit amânarea deciziei privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen până la o 
dată ulterioară nedefinită, urmând ca noi dezbateri să existe la finalul anului.  
 

Conform declaraţiilor primului ministru, Victor Ponta, ‘‘în Consiliul JAI s-a opus doar Germania şi alte 2 
ţări – Finlanda şi Olanda – au solicitat amânarea deciziei până la finalul anului’’.  
De cealaltă parte, în ceea ce priveşte menţiunile preşedintelui Traian Basescu, anterioare reuniunii, vizavi de poziţia 
statelor membre, acesta a subliniat faptul că nu doar Germania ar fi votat împotriva ţării noastre la Consiliul JAI din 
7-8 martie, ci cel puţin şapte state, posibil chiar majoritatea dintre ele.  
 

Având în vedere declaraţiile privitoare la discuţiile şi atitudinea statelor Membre în cadrul Consiliului JAI, 
solicit răspuns scris la următoarele întrebări: 
• Care au fost poziţiile oficiale exprimate de fiecare stat membru care a luat cuvântul în cadrul 
reuniunii? 
• Este evident faptul că până la reluarea discuţiilor în cadrul Consiliului, ţara noastră trebuie să 
întreprindă demersuri de reconciliere a poziţiilor acelor state care, cel puţin pentru moment, se opun 
aderării ţării noastre la spaţiul Schengen. În acest sens, ce măsuri va întreprinde MAI în perspectiva deciziei 
Consiliului ce va avea loc la finele acestui an? 
• Totodată, s-au făcut referiri în cadrul reuniunii la Raportul Comisiei Europene de la sfârşitul acestui 
an ce va analiza progresele făcute în cadrul MCV şi măsura în care acesta va condiţiona sau nu aderarea 
ţării noastre la Schengen? 

 
Deputat, 

Andrei-Valentin Sava 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

2013 va fi anul reformelor în domeniul sănătăţii! 
 
 
 Stimaţi colegi, 

Timp de patru ani, fostele guverne ale PDL au luat tot felul de măsuri aberante, care mai de care mai 
destabilizatoare pentru economia românească şi, implicit, pentru buzunarul fiecărui cetăţean, dar nu numai atât: 
acestea au avut rolul nefast de a pune pe butuci cele mai multe domenii, inclusiv pe cel vital pentru orice român, 
domeniul sănătăţii! 

Cred că sunt foarte multe greşeli guvernamentale PDL-iste, cu impact dezastruos asupra sistemului de 
sănătate, dar cele care au trimis acest domeniu aproape în colaps şi care necesită să fie corectate urgent, trebuie 
menţionate: subfinanţarea acută a sistemului de sănătate în favoarea investiţiilor în proiectele costisitoare şi 
nefolositoare ale doamnei Udrea, desfiinţarea a zeci de spitale şi punerea pacienţilor în mare dificultate, cheltuirea 
nesăbuită a banilor contribuabililor - inclusiv prin practicarea unor modalităţi de licitaţie foarte dubioase -, dar şi 
blocarea celor mai multe şi mai importante programe de sănătate aflate în derulare, precum şi alungarea a mii de 
medici şi asistente pe alte meleaguri etc. 

În acest sens, cred că reforma - în adevăratul sens al cuvântului şi nu, din nou, într-unul populist -, în 
sănătate nu mai poate fi amânată şi de aceea Guvernul USL consideră că anul 2013 trebuie să fie şi chiar va fi, unul al 
schimbărilor radicale în sănătate. Primul pas este cel de reorganizare a sistemului. Trebuie menţionat faptul că 
restructurarea şi reorganizarea avute de către USL în vedere sunt procese care au mai multe obiective: primul 
obiectiv este acela de a apropia serviciul public de cetăţean prin micşorarea birocraţiei, printr-un acces mai mare al 
cetăţenilor la autorităţile de pe plan local, regional sau naţional, prin micşorarea numărului de acte care se cer 
oamenilor. Cu alte cuvinte, reforma se va face, nu în slujba unor interese de grup sau sub presiuni politice, ci pentru 
pacienţi. 

Reorganizarea şi restructurarea direcţiilor de sănătate publică şi a caselor judeţene va fi făcută până la data de 
15 mai şi va aduce o economie de 50 de milioane de euro, bani care pot fi folosiţi pentru cumpărarea de medicamente 
sau pentru programele naţionale, inclusiv pentru bolnavii de cancer. 

Toate acele măsuri defectuoase luate de către fostele guverne ale PDL şi care au adus mari prejudicii 
sistemului de sănătate din România, nu mai pot fi ascunse sub preşul altei guvernări, ci trebuie rezolvate în mod real, 
prin găsirea unor soluţii viabile şi, bineînţeles, cu impact pozitiv pe termen lung! 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 
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Restituirea corectă a proprietăţilor, problemă de mare importanţă pentru PNL 
 

Retrocedarea proprietăţilor confiscate de comunişti este o poveste care parcă nu se mai termină. Deşi din 
1989 au trecut mai bine de două decenii, nici până astăzi nu s-a reuşit rezolvarea acestei probleme. La 23 de ani de la 
Revoluţie, România este singura ţară din regiune care nu a finalizat restituirea proprietăţilor. Potrivit unor evaluări, 
situaţia restituirii proprietăţilor confiscate de comunişti afectează aproape un milion de români.  

În acest context, proiectul de lege privind finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor va fi adoptat în 
şedinţa de guvern din această săptămână, urmând ca pe 26 martie a.c. Guvernul să-şi angajeze răspunderea în 
Parlament.  

Legea proprietăţii susţinută de USL se fundamentează pe două principii esenţiale: restituirea în natură, 
integral, acolo unde este posibil, şi asigurarea echităţii, inclusiv prin descurajarea speculei cu drepturi litigioase. În 
situaţiile în care nu se mai pot face restituiri în natură, pe baza unui sistem de puncte, similar cu cel aplicabil de către 
notari pentru evaluarea imobilelor, se emit titlurile, iar proprietarii vor fi compensaţi în numerar. Perioada în care se 
pot acorda aceste compensaţii poate fi de şapte ani. Mai trebuie reţinut faptul că un regim special va fi acordat în 
cazurile în care se restituie în natură şcoli, spitale şi instituţii de cultură, în acest caz urmând să fie introdusă obligaţia 
din partea proprietarului ca timp de 20 de ani să nu schimbe destinaţia imobilului.  

Actualul Guvern a decis să recurgă la procedura angajării răspunderii pentru a soluţiona cu celeritate o 
problemă care grevează asupra statului român şi pe care guvernele Boc şi MRU nu au dorit să o rezolve. Oare ce 
interese proprii i-au determinat pe foştii guvernanţi să nu ia măsuri în vederea stopării speculei imobiliare?  

Cred că a venit vremea să punem capăt o dată pentru totdeauna atât speculei din acest domeniu, cât şi 
activităţii „samsarilor” care au ajuns să primească mai mulţi bani decât proprietarii îndreptăţiţi. Potrivit unui 
document al ANRP, aproximativ 26.000 de proprietari (sau urmaşi) au primit în jur de 6,5 miliarde lei, în timp ce 
1.000 de cesionari de drepturi litigioase, adică aşa-zişii „samsari” imobiliari, au încasat 8 miliarde lei! Iar această 
situaţie a fost posibilă numai din cauza erorilor legislative ale guvernanţilor pedelişti, care nu au reglementat 
corespunzător problema restituirilor. 

Şi astăzi principalii contestatari ai proiectului de lege se dovedesc a fi tot cei care, în perioada guvernării lor, 
au refuzat să rezolve problema retrocedărilor, adică Mihai Răzvan Ungureanu, alături de câţiva parlamentari ai Forţei 
Civice, şi PDL. Aceştia au depus în Parlament o propunere legislativă menită să-i favorizeze la despăgubiri tocmai pe 
cesionarii drepturilor litigioase!!! 

Sunt convins că, dacă PDL şi UDMR ar fi rezolvat situaţia în anii trecuţi, n-ar mai fi fost necesară acum 
asumarea răspunderii Guvernului. Dacă pedeliştii se opun acestei legi, demonstrează încă o dată ipocrizie, dar şi lipsă 
de responsabilitate, fiindcă orice întârziere în reglementarea problemei restituirii ar însemna un blocaj financiar 
pentru România. 

Să nu uităm însă că rezolvarea corectă a problemei proprietăţii a fost întotdeauna preocuparea noastră, a 
liberalilor. Partidul Naţional Liberal şi-a stabilit, inclusiv prin programul adoptat la ultimul Congres şi prin rezoluţiile 
votate, apărarea dreptului de proprietate, a cărui respectare nu este încă suficient reglementată în România. În acest 
sens, legea proprietăţii este una de mare importanţă pentru PNL. 

 
Deputat, 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
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În sfârşit, mai vin şi veştile bune pentru economia românească! 

 
Stimaţi colegi, 
După patru ani în care România a înregistrat  cele mai dramatice scăderi ale PIB-ului şi, implicit, ale 

economiei în ansamblu, dar şi a investiţiilor străine - semnale grave care rămâneau neluate în seamă, sau mai bine zis 
nu erau deloc recunoscute în cele mai critice momentele, de către echipa Boc-Băsescu, ca apoi, ulterior, să fie 
contracarate de către aceeaşi faimoasă echipă, cu măsuri devastatoare pentru orice buzunar şi luate şi peste noapte -, 
după ce am avut parte de promisiuni pe bandă rulantă şi de la domnul Băsescu şi de la domnul Boc&Co, de revenire 
spectaculoasă a economiei, promisiuni clamate zilnic, dar fără rezultate concrete, în sfârşit, în acest trimestru, vin 
pentru prima dată şi primele semnale bune pentru români!  

Datele pe care cred că merită să le menţionăm aici sunt date statistice pozitive, am putea spune, chiar primele 
încurajatoare pentru economie, având în vedere faptul că blocajele din mai toate domeniile au ţinut isonul unui trend 
extrem de pesimist, o lungă perioadă de timp, pentru majoritatea întreprinzătorilor! 

Astfel, potrivit datelor furnizate de către Comisia Naţională de Prognoză, producţia industrială a înregistrat în 
luna ianuarie, comparativ cu luna ianuarie 2012, o creştere de 5,7%, în timp ce exporturile au înregistrat un salt 
pozitiv de 6,1%.  

Mai mult decât atât, dacă avem în vedere şi faptul că importurile au crescut cu doar 1,3%, iar soldul balanţei 
comerciale (FOB-FOB) a scăzut la  – 135 milioane de euro, faţă de  – 297 milioane de euro, putem spune că suntem 
pe calea cea bună şi din punctul de vedere al deficitului comercial.  

La aceste veşti bune, cred că o putem adăuga şi  pe cea privind investiţiile străine, care scăzuseră fulminant, 
până la cel mai dramatic nivel înregistrat până anul trecut… În acest sens, cifrele oferite de BNR privind investiţiile 
străine, ne arată că acestea au crescut, în luna ianuarie, cu 103 milioane de euro, în comparaţie cu numai 18 milioane 
de euro în ianuarie 2012. 

Este foarte adevărat faptul că mai sunt destul de multe probleme în industrie, cum ar fi de exemplu cazul 
Oltchim-Arpechim  - despre care am mai vorbit -, dar şi altele, dar cred că Guvernul USL a luat în acest sens, în 
primă fază, cele mai pertinente măsuri: acelea care au rolul de a stopa căpuşelile şi scurgerile masive de fonduri, prin 
care, fostele guverne au reuşit performanţa de a contribui temeinic, la falimentarea voită a foarte multor companii de 
stat. 

Ştiu! Este poate prea puţin încă pentru economia românească, o economie care s-a aflat în ultimii patru ani 
într-o grea suferinţă! Dar, cred că aceste date menţionate mai sus, reprezintă totuşi un suflu puţin mai optimist pentru 
români sau, cel puţin pentru cei din zona privată! Acestea reprezintă un semnal încurajator că, în sfârşit, lucrurile sunt 
pe drumul cel bun şi că Guvernul USL şi-a început cu dreptul aceste mandate, luând acele măsuri care au putut mişca 
economia în mod corect, spre trendul ascedent! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
Reforma Constituţională - cel mai important obiectiv al USL pentru anul 2013 

 
         Stimaţi colegi, 
 

După opt ani în care românii au asistat, aproape zilnic, la scandaluri politice fulminante, legate de încălcări 
sau forţări ale limitelor constituţionale, iniţiate de către aşa-zisul preşedinte-jucător, domnul Băsescu, a venit vremea 
ca românii să aibă o nouă Lege Fundamentală care să aibă menirea de a pune capăt unor astfel de deraieri extrem de 
păguboase, care nu au făcut altceva decât să ne aducă nenumărate prejudicii, atât pe plan intern cât şi extern! 

De aceea, cred că în acest moment, România are nevoie de o Constituţie cât mai clară, în care atribuţiile 
instituţiilor fundamentale ale statului să fie foarte bine delimitate, de o Constituţie modernă şi democratică, care să 
elimine orice posibilitate de ambiguitate sau de forţare a limitelor sale şi care să nu mai ducă, sub nicio formă, spre 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 7 - 2013 săptămâna 18 – 22 martie 

2013  

 

74

încălcări flagrante ale drepturilor cetăţenilor, aşa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, de exemplu, în cazul 
pensionarilor.  

Modificările avute în vedere de USL Constituţiei pornesc de la angajamentul nostru ferm faţă de electorat, de 
a corecta toate greşelile acestor ultimi opt ani - când Constituţia a fost interpretată şi reintepretată, în multiple 
variante, de către actualul locatar de la Cotroceni -, dar şi de a garanta românilor, nu numai o Românie democratică, 
ci şi o democraţie solidă şi eficientă, în care instituţiile statului să fie realmente în slujba cetăţenilor şi ale drepturilor 
acestora!  

Primul principiu de la care pornim este acela că Legea Fundamentală trebuie să îndeplinească o funcţie 
integratoare, să unească societatea, să adune cetăţenii în jurul său, să fie liantul care-i uneşte, nu care-i divizează. 
Trebuie să ieşim din logica concurenţei, a conflictului şi a contrapunerii: concurenţă şi conflict între instituţii, 
contrapunere între instituţii şi cetăţeni.  

Al doilea principiu este acela că pentru noi Constituţia înseamnă nu doar stabilirea unor norme, a unor 
mecanisme instituţionale, ci şi consacrarea unui sistem de valori. Constituţia trebuie să ofere protecţie juridică unui 
set de valori comune pentru a genera solidaritatea cetăţenilor şi pentru a reconstrui încrederea acestora în instituţiile 
statului. 
Într-o epocă în care lupta împotriva terorismului sau a corupţiei a ajuns să justifice intruziuni în viaţa cetăţeanului, 
este important să avem un cadru constituţional eficient prin care cetăţeanul să se simtă apărat. Este nevoie de un 
echilibru între eficienţa acţiunii statului într-un context nou şi drepturile cetăţeanului. 

Al treilea principiu este debarasarea de populism. Nu vrem să facem din Constituţie o nouă temă de conflict 
în societatea românească, care şi aşa în ultimii ani a fost profund fracturată şi nici să găsim în dezbaterea despre 
Constituţie un nou pretext pentru polarizare şi antagonizare.  

De asemenea, considerăm că respectul pentru cetăţean şi pentru drepturile sale trebuie să primeze într-o Lege 
Fundamentală, iar conflictul permanent între instituţii sau între instituţii şi cetăţeni sau cel între  diferite clase sociale, 
trebuie să înceteze şi să primeze dialogul, soluţiile, înţelegerea! 
       Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
USL consideră că blocajele privind restituirea proprietăţilor trebuie rezolvate cât mai rapid 

 
Stimaţi colegi, 

Guvernul USL, dar şi noi, parlamentarii partidelor componente ale uniunii, considerăm că problemele legate 
de restituirea proprietăţilor care au ajuns, în ultimii ani, la un blocaj fără precedent, nu mai pot fi tergiversate la 
nesfârşit!  

De aceea, deşi au trecut numai trei luni de la reinstalarea noastră la guvernare, acest subiect este unul care se 
află deja pe masa de discuţii a USL. Astfel, Guvernul USL a dezbătut săptămâna trecută proiectul noii legi a 
proprietăţii, documentul urmând să fie trimis şi la CEDO, unde România are nenumărate procese pe rol pe tema 
proprietăţii, considerând că un punct de vedere al Curţii Europene al Drepturilor Omului este unul foarte important. 
În acest sens, primele mesaje pe care Guvernul actual le-a primit informal, de la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului sunt unele pozitive. 
Guvernul USL consideră că blocajele legislative şi birocratice privind restituirea prorietăţilor trebuie rezolvate cât 
mai rapid şi de aceea, a hotărât să recurgă la procedura angajării răspunderii, pentru a putea astfel soluţiona, cu 
celeritate, o problemă care grevează asupra statului român şi pe care guvernele Boc şi MRU, nu numai că le-au 
neglijat, ci le-au lăsat să se complice foarte mult!  

În acest context, cred că este legitimă următoarea întrebare: nu cumva interese proprii i-au determinat pe 
foştii guvernanţi să nu ia nicio măsură pentru a nu-i deranja pe speculatorii imobiliari, care au profitat din plin de 
problema retrocedărilor? 
Principalii contestatari ai proiectului Guvernului se dovedesc tocmai cei care, în perioada guvernării lor, au refuzat să 
rezolve problema, adică Mihai Răzvan Ungureanu şi PDL, iar acum, în Parlament, au depus o propunere legislativă 
care să-i favorizeze la despăgubiri pe cesionarii drepturilor litigioase.  
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Dacă PDL şi UDMR ar fi rezolvat situaţia în anii trecuţi, n-ar mai fi fost necesară asumarea răspunderii 
Guvernului acum. Dacă PDL se opune acestei legi demonstrează nu numai ipocrizie, dar şi lipsă de responsabilitate, 
fiindcă orice întârziere în reglementarea problemei restituirii ar însemna un blocaj financiar pentru România! 

Proiectul Guvernului USL porneşte de la principiul restituirii în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist. În situaţiile în care nu se mai pot face restituiri în natură, pe baza unui sistem de puncte 
similar cu cel aplicabil în acest moment de către notari pentru evaluarea imobilelor, se emit titlurile, iar proprietarii 
vor fi compensaţi în numerar. Perioada în care se pot acorda aceste compensaţii poate fi de 7 ani. 
Un regim special va fi acordat în cazurile în care se restituie în natură şcoli, spitale şi instituţii de cultură, pentru care 
va fi introdusă obligaţia din partea proprietarului ca timp de 20 de ani să nu schimbe destinaţia imobilului.  

Noua lege va descuraja specula şi cumpărarea de drepturi litigioase şi va încuraja echitatea. Până în prezent, 
un document al ANRP arată că 26.000 de proprietari sau urmaşi au primit mai puţini bani decât au primit o mie de 
”samsari” imobiliari - 26.000 de proprietari au primit în jur de 6,5 miliarde de lei, iar 1.000 de cesionari de drepturi 
litigioase au primit 8 miliarde de lei. Situaţia a fost posibilă prin erorile legislative ale guvernărilor PDL, care nu au 
reglementat corespunzător problema restituirilor, preferând să amâne permanent o rezolvare favorabilă adevăraţilor 
păgubiţi. Mai mult decât atât, se poate lezne constata un lucru absolut inadmisibil: interesele celor care fac speculaţii 
din retrocedări sunt susţinute chiar în Parlament, prin unii parlamentari care sprijină acordarea în continuare de bani 
celor cu drepturi litigioase şi nu proprietarilor! 

Noi, parlamentarii USL, precum şi Guvernul actual, considerăm că astfel de anomalii legislative trebuie de 
urgenţă corectate şi de aceea susţinem introducerea unui impozit de 85% pentru cei care nu sunt proprietari sau 
urmaşi ai proprietarilor, ci sunt cesionari de drepturi litigioase. Ministerul Finanţelor asigură că această măsură este 
una constituţională.  

Legea va încerca să menţină justul echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general 
al societăţii. Legea restituirilor va institui proceduri de retrocedare de aşa natură încât pe de o parte să se facă dreptate 
proprietarilor, pe de altă parte să nu existe presiune financiară suplimentară pe cetăţeni, mai ales că cea mai mare 
parte nu sunt direct vizaţi de această lege. 
  Un alt principiu al legii este cel al transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii. În situaţia în 
care restituirea în natură nu mai este posibilă, compensarea prin puncte este singura măsură reparatorie în echivalent 
care se acordă. 

În vederea valorificării punctelor, se constituie un Fondul naţional din terenuri agricole şi forestiere care nu 
fac obiectul restituirii în natură, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea ADS. 

Garantarea proprietăţii a fost întotdeauna o preocupare de prim rang a liberalilor. Din acest motiv, PNL şi-a 
stabilit, inclusiv prin programul adoptat la ultimul Congres şi prin rezoluţiile votate, apărarea dreptului de proprietate, 
a cărui respectare nu este încă suficient reglementată în România. În acest sens, legea proprietăţii şi apărarea 
drepturilor proprietarilor reprezintă teme cărora PNL le va acorda toată susţinerea. 
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
A vorbi despre dreapta, a devenit deja o modă în politica din România. Unii, sau alţii, vorbesc vrute şi nevrute 

despre dreapta, unificarea dreptei, consolidarea dreptei, şi dacă nu sunt intrebaţi.  
Cei mai mulţi vorbesc ca să se afle în treabă, neavînd nicio legătură cu ideologia dreptei. 

Parafrazînd o celebră zicală, aş spune: “Băsescu moare de drum lung - două mandate -, şi Ungureanu de grija 
dreptei”. 

Zilele trecute Aurelian Pavelescu şi Mihai Răzvan Ungureanu au anunţat cu surle şi trompete lansarea unei 
alianţe “DA”. 

Dacă anunţul ar fi fost făcut pe 1 aprilie, ziceam că a fost o glumă, o păcăleală reuşită. Cum însă protagoniştii 
s-au grăbit să pozeze în “unificatori” ai dreptei , îmclin să cred că avem de-a face cu o obrăznicie. Doi oameni, 
Aurelian Pavelescu, Mihai Răzvan Ungureanu, care nu reprezintă nimic şi pe nimeni, cu un tupeu fără margini se 
autopropun într-o poziţie pe care nu le o recunoaşte nimeni. 
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Dacă filmele cu Stan şi Bran ne-au încântat şi continuă să ne încânte, filmul cu Pavelescu şi Ungureanu ar 
putea intra în categoria “ filme cu proşti”. 

Pavelescu şi Ungureanu sunt: primul, “generalul armatei moarte”, PNŢ-CD, al doilea conducătorul unui 
partid cumpărat la taraba politicii, nefiind capabil să înregistreze un partid înaintea alegerilor. 

Dacă s-ar verifica corect documentele celor două partide, PNŢ-CD şi FC, s-ar constata că aceste partide nu 
au nici membrii, nici organizaţii, conform Legii partidelor politice. Efortul celor doi impostori, Pavelescu şi 
Ungureanu, ar fi demn de o cauză mai bună. 

 
Deputat, 

Octavian Bot 
 

*** 
 

 
Nu-mi stă în obicei să mă uit în curtea vecinului, în traducere pe linie politică, nu-mi place să comentez ce se 

întâmplă în activitatea internă a altor partide, mai ales când există şi o relaţie mai mult decât apropiată. Totuşi tocmai 
această relaţie, de bunul mers al acestei relaţii depinde cum vom reuşi să răspundem încrederii acordate de 
electorat, mă determină să trag un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă care, cu siguranţă nu-i va deranja deloc 
pe colegii social-democraţi din USL Neamţ. Din contră. S-ar putea ca foarte mulţi dintre colegii PSD-işti din USL 
Neamţ, cu care colaborez de doi ani foarte bine, chiar să îmi dea dreptate. 

Concret, pentru că în USL mă simt şi eu responsabil faţă de cetăţenii judeţului – pentru a schimba în bine situaţia 
acestora, trebuie să facem eforturi cât ne stă nouă în puţinţă – aş vrea să semnalez, colegial, un posibil focar de 
conflict care ar putea genera un mare deficit de imagine.  

Se ştie, în luna aprilie, va avea loc absorbţia, prin comasare a UNPR de către PSD. În judeţul Neamţ există însă o 
problemă pe care liderii de la centru ai PSD trebuie să o trateze cu foarte multă atenţie. Problema se cheamă...Culiţă 
Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. Şi nu sunt singurul care afirmă acest lucru. Îl mai spune şi presa, îl 
mai spun cei neutri şi îl spun mai direct sau mai voalat şi foarte mulţi social-democraţi nemţeni. Oficializarea 
revenirii lui Culiţă Tărâţă în PSD, obţinerea unei funcţii majore la nivelul USL nu va împieta asupra relaţiilor din 
PNL şi PSD, dar s-ar putea să dăuneze relaţiilor USL cu cei care ne-au dat votul în decembrie 2012. 

Sunt unele probleme deosebite care privesc persoana domnului Culiţă Tărâţă, pe care liderii de la centru 
trebuie să le rezolve.  

Nu mă leg de activitatea politică a domnului Culiţă Tărâţă din februarie 2010, de când a plecat din PSD şi 
până în vara anului trecut, când PSD s-a aliat cu UNPR. Se afla în altă tabără, eram adversari politici. Aş avea 
cuvinte de reproş, pentru că, din noua postură, de membru aliat în USL de această dată, a pus umărul ca doamna 
Elena Udrea să ajungă în Camera Deputaţilor. Dar mă abţin. Ce este de domeniul trecutului aparţine istoriei.  

Totuşi comportamentul de acum al domnului Culiţă Tărâţă este unul care aduce deservicii USL.  
Voi prezenta doar trei situaţii: 
1. Domnul Culiţă Ţărâţă nu agreează PNL. Nu-i putem reproşa acest lucru, dragostea cu forţa nu merge. Dar 
fiindcă facem parte din aceeaşi alianţă, pentru că avem obiective comune faţă de cetăţeni, trebuie să ne comportăm 
decent. Domnul Culiţă Tărâţă lansează în ultimul timp o serie de campanii de presă pline de dezinformări, care ar 
putea avea drept consecinţe nu doar decredibilizarea PNL, ci şi a USL. Ultima “informaţie” lansată în media: PNL 
urmează să îl readucă în partid pe primarul PDL, Gheorge Ştefan “Pinalty”. Evident nu este nimic adevărat, dar poate 
vor exista oameni care să şi creadă o astfel de aberaţie. Cum tot aberaţie este şi o altă informaţie apărută în presa 
locală, şi plecată tot din cabinetul lui Culiţă Tărâţă, de această dată un fruntaş PSD-ist local fiind cel care ar “urma” 
să bată palma cu “Pinalty”. 
2. Guvernul Ponta este decis să facă în sfârşit ceea ce nu s-a reuşit până acum: o adevărată reformă în sănătate. 
Ultimele declaraţii ale premierului sunt clare în acest sens. Dar iată, dacă Bucureştiul nu va fi foarte atent, s-ar putea 
să întâmpine o rezistenţă în implementarea reformei tocmai din partea celui care va reveni în PSD. Nu o spun eu, 
presa locală la unison a relatat că domnul Culiţă Tărâţă a dat asigurări că va interveni la Bucureşti pentru ca angajaţii 
CJAS şi DSP din Neamţ să nu aibă de suferit în urma inevitabilelor şi necesarelor restructurări. Memoriile angajaţilor 
celor două instituţii care solicită rămânerea la actuala situaţie urmează să fie aduse şi susţinute la Bucureşti de 
domnul Culiţă Tărâţă. Aici nu mai este vorba că nu-i agreezi pe cei din PNL sau pe unii din PSD-ul local, aici este 
vorba de o tentativă de a se opune actului de reformă pe care guvernul vrea să-l promoveze. 
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3. În fine, ceea ce voi spune s-ar putea să stârnească zâmbete, dar vă asigur că nu este nimic de râs. Într-o 
perioadă în care Guvernul caută soluţii peste soluţii de economisire a abanului public – unele soluţii ar putea fi chiar 
dureroase – domnul Culiţă Tărâţă are un obicei care cred că este unic într-o ţară civilizată. Un obicei care implică 
anumite costuri. Domnia sa petrece foarte mult timp în Bucureşti. Nu contest susţinerile domniei sale că trebuie să 
rezolve numeroase probleme pe la diferite ministere. Altceva este de contestat. Faptul că în absenţa sa, nu permite 
nici unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean să semneze acte. Drept urmare dosarele întregi cu acte sunt aduse 
la Bucureşti unde domnul Culiţă Tărâţă le semnează. Iată o relatare din presa locală: “Maşina care a plecat spre 
capitală cu actele respective este un Volkswagen Passat dotat cu un motor de 2.000 de cmc şi care are un consum 
mediu de 7-8 litri la suta de kilometri. Un calcul simplu, la o medie de 7,5 litri pentru 100 de kilometri, la un preţ de 
numai 6 lei pe litrul de motorină, arată că acest drum a costat peste 350 de lei, fără a adăuga alte cheltuieli cum ar 
fi diurna şoferului”. Evident, nu este deloc o sumă mare. Bine, se poate spune că pic cu pic se adună. Consider însă 
că în acest caz este în primul rând o problemă gravă de imagine. Şi nu mă refer la imaginea preşedintelui Consiliului 
Judeţean. Mă refer în primul rând la imaginea USL Neamţ, şi chiar, prin ricoşeu, la imaginea USL-ului naţional şi 
chiar a Guvernului. 
 
Am tras aceste semnale de alarmă pentru a fi recepţionate şi pentru a fi prevenite de către factorii de decizie 
de la Bucureşti, unele acţiuni care ar putea dăuna USL.  
 

Deputat, 
Dorin Ursărescu 

 
*** 

 
 

Alunecările de teren din zona Telega-Cornu, o situaţie de urgenţă recunoscută ca reală şi abordată în consecinţă 
Topirea zăpezii, ploile şi diferenţele de temperatură au (re)activat, în această perioadă, alunecări de teren în zona 

Telega-Cornu, distrugând bunuri materiale şi punând în pericol de a fi întrerupte drumuri de acces ce fac legătura cu 
sute de gospodării. 
De asemenea, Părăul Sărata, ce străbate Telega, muşcă din maluri pe întreg parcursul său, cu efecte din ce în ce mai 
grave, în aval, a căror rezolvare devine şi ea din ce în ce mai costisitoare. 

Situaţia ar fi fost cu mult mai rea dacă primarii din zonă nu ar fi fost responsabili, gospodari şi prevăzători şi 
nu ar fi făcut, în măsura posibilităţilor pe care le-au avut, tot ce le-a stat în putinţă pentru încetinirea degradărilor, cu 
sprijinul Consiliului Judeţean şi al Prefecturii. 

Şi localnicii-dintre care mulţi sunt chiar din colegiul meu- au devenit experţi în plantarea de arbori şi 
construirea de parapeţi-piedici ce par, însă, neînsemnate în calea unor fenomene de o forţă uriaşă, cum sunt topirea 
patului de sare pe care este aşezată comuna Telega ori muşcăturile apei în malurile sale. 

În aceste zile, în care fenomenele, din motive neimputabile oamenilor, se agravează (recent, măicuţele 
Schitului Sf. Ioan Evanghelistul din Cornu au fost nevoite să evacueze chiliile şi locul de rugăciune aflate în pericol 
de prăbuşire!), am primit, totuşi, şi un semnal bun: există voinţă politică pentru ameliorarea situaţiei! 

Mai exact, Ministrul delegat al Pădurilor şi Apelor a venit în Prahova şi s-a convins de realitatea celor expuse 
în Proiectul de hotărâre de guvern pregătit de Prefectură şi Consiliul Judeţean, a stat de vorbă cu primarii, a verificat 
documentaţii şi, cu ochi de specialist, a evaluat, personal, amploarea efectelor dezastrelor. 

La finalul documentării sale, a declarat că va susţine în Guvern alocarea cu prioritate a fondurilor necesare 
punerii în siguranţă a zonei. 

Doresc să îi mulţumesc public doamnei Ministru Ana Lucia Varga, în nume personal dar şi în numele 
locuitorilor din colegiul meu care aproape că îşi pierduseră orice speranţă, atât pentru promptitudinea cu care a 
răspuns invitaţiei noastre de a veni ”la faţa locului”, cât şi pentru profesionalismul şi pragmatismul cu care a abordat 
rezolvarea situaţiei, acestea din urmă făcând, de fapt, diferenţa, între oamenii impuşi politic în funcţii şi cei 
promovaţi-chiar şi politic- în astfel de funcţii, care, însă, pot ”sfinţi locul”. 

 
Deputat, 

Graţiela Gavrilescu 
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*** 
 

În intervenţia mea de astăzi doresc să aduc în discuţie problema modificării constituţiei, un subiect care va reveni 
din ce în ce mai frecvent în dezbaterile publice şi în cele parlamentare. Este foarte important ca românii să fie 
convinşi de utilitatea şi necesitatea acestui demers. Este, de asemenea, o obligaţie pentru toate partidele şi oamenii 
politici ca această chestiune să nu fie manipulată sau dusă în derizoriu. Îmi doresc foarte mult ca, cei care m-au trimis 
în Parlament, cât mai mulţi din cetăţenii României, şi cei care cred în proiectul Uniunii Social Liberale de a reda 
acestei ţări onoarea şi demnitatea, să vadă în demersul nostru o cale profundă de a îndrepta ce s-a făcut greşit în trecut 
şi, mai ales, de a aduce naţiunea noastră pe calea dezvoltării şi a progresului. 

În orice ţară civilizată din această lume, dezbaterea despre constituţia naţională este una cu o valoare statală şi 
nicidecum o gâlceavă politică. Legea noastră fundamentală are nevoie, în primul rând, de un proces de recâştigare a 
credibilităţii în faţa oamenilor. Obiectivul principal al revizuirii Constituţiei este acela de a reda încrederea cetăţenilor 
în legea fundamentală şi în institţiile statului. Acest lucru înseamnă că trebuie să garantăm, prin actul fundamental, un 
comportament predictibil al puterii şi să punem pe primul plan drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 

De ce avem nevoie de o revizuire a legii fundamntale şi de ce acum?  
Deoarece actuala Constituţie a fost supusă în ultimii 8 ani unui proces de decredibilizare, atât prin încălcarea sa, 

chiar de pe cele mai înalte poziţii în stat, cât şi prin reintrepretări arbitrare şi abuzive. Cetăţenii aşteaptă de la noi, 
oamenii politici, să dăm o nouă formă legii fundamentale care să aşeze instituţiile statului la locul lor corect, să 
dispară confuziile şi să apere aceste instituţii de comportamentul neadecvat al unor politicieni iresponsabili. 
Recredibilizarea Constituţiei înseamnă, totodată, clarificarea definitivă a raporturilor între instituţii, asigurarea unui 
echilibru just între puteri.  

Avem nevoie de această revizuire acum pentru că modificarea Constituţiei nu se putea face decât cu un 
Parlament legitimat prin vot de către electorat, care să reflecte în mod corect opţiunile publicului şi să fie 
reprezentativ. Acest lucru nu ar fi fost posibil înainte de alegeri. Şi nici nu trebuie amânată foarte mult dezbaterea 
pentru a nu induce o stare de incertitudine. Prin urmare, acesta este momentul oportun atât din punctul de vedere al 
aşteptării publicului cât şi al condiţiilor politice necesare revizuirii celei mai importante legi 

Aşadar, modificarea constituţiei va porni de la angajamentul USL ca România să fie nu doar o democraţie, ci 
o democraţie solidă şi eficientă, în care instituţiile sunt realmente în serviciul public, iar societatea noastră să fie una 
a dialogului, nu a conflictului, în care cetăţenii sunt respectaţi şi ascultaţi. 

Primul principiul de la care pornim este acela că legea fundamentală trebuie să îndeplinească o funcţie 
integratoare, să unească societatea, să adune cetăţenii în jurul său, să fie liantul care-i uneşte, nu care-i divizează. 
Trebuie să ieşim din logica întrecerii absurde, a conflictului permanent. Mereu, acest lucru va fi o barieră între între 
instituţii şi cetăţeni. 

Al doilea principiu este acela că pentru noi Constituţia înseamnă nu doar stabilirea unor norme, a unor 
mecanisme instituţionale, ci şi consacrarea unui sistem de valori care să întărească solidaritatea naţională. 
 Avem nevoie de o Constituţie care să pună pe primul plan drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Într-o epocă în care 
lupta împotriva terorismului sau a corupţiei a ajuns să justifice intruziuni în viaţa cetăţeanului, este important să avem 
un cadru constituţional eficient prin care cetăţeanul să se simtă apărat. 

Este nevoie de un echilibru între eficienţa acţiunii statului într-un context nou şi drepturile cetăţeanului. 
Al treilea principiu, este debarasarea de populism. Nu vrem să facem din Constituţie o nouă temă de conflict 

în societatea românească, care şi aşa în ultimii ani a fost profund fracturată şi nici să găsim în dezbaterea despre 
Constituţie un nou pretext pentru polarizare şi antagonizare. 

Avem nevoie de dialog deschis, de o abordare inclusivă, de o politică unificatoare şi de o formulă care să 
unească societatea, pentru un obiectiv comun, nu să o dezbine şi mai mult. 

Noul act fundamental trebuie să ofere o nouă configuraţie a Parlamentului, care va porni de la principiul 
separării atribuţiilor şi componenţei celor două Camere, Senatul urmând să fie reprezentantul regiunilor, ceea ce nu 
era în discuţie la momentul referendumului din 2009. 

Întotdeauna bicameralismul a fost expresia democraţiei. În plus, acum, în faţa unei noi realităţi şi în vederea 
asigurării principiului reprezentativităţii pentru un stat care este, până la urmă, cel de-al 7-lea ca mărime în Uniunea 
Europeană, acest lucru trebuie menţinut să întărit. 
 
Stimaţi ascultători/ 
Doamnelor şi domnilor, 
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Zilele acestea, o nouă minciună este servită de Băsescu şi anume faptul că viitoarea constituţie este 

condiţionată de referendumul din 2009. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Referendumul din 2009 a avut un 
scop pur electoral şi propagandistic. Intenţia acestui referendum nu a fost de a consulta poporul în mod autentic, aşa 
cum s-a invocat în mod populist şi propagandistic. De aceea, nici nu a existat o dezbatere reală pe tema lui, ci a fost 
obturat de campania electorală pentru prezidenţiale. 

De fapt, referendumul din 2009 este un exemplu de pervertire a prerogativelor constituţionale ale 
preşedinteluipentru că actuala Constituţie a permis acestuia să se joace cu referendumurile în scop pur electoral, ceea 
ce o viitoare Constituţie nu va mai trebui să permită.  

La alegerile parlamentare din 2012, românii care au votat covârşitor USL şi-au dat acceptul şi pentru continuarea 
proiectelor Uniunii, implicit pentru principiile fundamentale enunţate pentru tema Constituţiei, respectiv păstrarea 
sistemului bicameral. De fapt, încă de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, parlamentul a funcţionat cu două camere. 
Numai comuniştii au suprimat sistemul bicameral şi l-au transformat în Marea Adunare naţională. Cu siguranţă, 
nimeni nu vrea să ne mai întoarcem la acele vremuri. 

 
Deputat, 

Costel Alexe 
 

*** 
 
 

În intervenţia mea de astăzi doresc să vă amintesc despre eforturile Uniunii Social Liberal de a îmbunătăţi viaţa 
românilor, de a repara ce s-a făcut rău în ultimii ani. Mă voi referi la sistemul medical. 

De curând, ministrul sănătăţii, liberalul Eugen Nicolăescu, a anunţat demararea unui program de reducere a 
costurilor în sistemul sanitar şi de eficientizare a actului medical în unităţile spitaliceşti, în ambulatorii, în centrele de 
permanenţă, adică acolo unde sunt cei mai mulţi pacienţi cu nevoi. Dincolo de acestea, îmbunătăţirea sistemului de 
sănătate mai are nevoie de o restrângere a cheltuielilor cu banul public, adică cu banii noştri, ai tuturor. Există trei 
obiective importante ale acestei acţiuni în beneficiul oamenilor: redeschiderea unor spitale, reorganizarea caselor de 
sănătate şi introducerea unui sistem centralizat de achiziţii în sistemul medical. 

Întâi de toate, modernizarea sistemelor publice este una din priorităţile majore asumate de PNL.  
Primul obiectiv, reorganizarea sistemului sanitar porneşte de la un principiu simplu şi aşteptat de oameni: mai 

puţin bani pentru birocraţie, mai mulţi bani pentru pacienţi. Nu este vorba despre nicio desfiinţare, ci despre o 
reorganizare care să reducă birocraţia şi să genereze mai mulţi bani care se întorc în sistem pentru pacienţi. Pacienţii 
sunt prioritatea noastră. 

Încă de anul trecut, s-a început redeschiderea unor spitale şi reamenajarea altora, astfel încât accesul la serviciile 
medicale să fie demn de un stat european. Acest lucru va continua, dar cu măsură şi cu calcule care să se refere la 
comunitate, la numărul de pacienţi şi la fondurile necesare. 

Al doilea obiectiv al nostru este reorganizarea şi restructurarea eficientă a direcţiilor de sănătate publică şi a 
caselor judeţene. Această acţiune va aduce o economie de 50 de milioane de euro, bani care pot fi folosiţi pentru 
cumpărarea de medicamente sau pentru programele naţionale, inclusiv pentru bolnavii de cancer.  

Reforma în sănătate este pentru pacient, nu pentru grupurile de interese care parazitează sistemul de sănătate de 
20 de ani. Este o propunere care există în discuţia publică de mai multă vreme, inclusiv în dezbaterea guvernului şi 
care pleacă de la constatarea că aceste structuri sunt costisitoare şi greoaie. Măsurile prevăzute în programul de 
guvernare al USL au fost aduse la cunoştinţa părţilor implicate, ministrul Sănătăţii a avut întâlniri cu Colegiul 
Medicilor din România şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi în ultimele trei săptămâni. Pe marginea acestui 
proiect va exista o dezbatere publică în următoarea perioadă. Au avut loc deja consultări cu sindicatele care vor 
continua, în aşa fel încât să găsim cea mai bună formulă. 
 

Este semnalul pe care-l dăm pentru pacienţi că autorităţile caută resurse suplimentare pentru a asigura o mai bună 
finanţare a sistemului. În condiţiile în care premierul a cerut reducerea cu 15% a cheltuielilor în sistemul bugetar, 
reorganizarea acestor instituţii ar aduce economii considerabile.  

Oamenii vor rămâne în sistem pentru că, odată cu procesul de regionalizare, va fi nevoie de specialişti şi 
funcţionari. Astfel, o parte din activităţile caselor de asigurări şi din personal vor trece la consiliile judeţene, pentru 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 7 - 2013 săptămâna 18 – 22 martie 

2013  

 

80

că multe probleme ţin de comunităţile locale, iar restul activităţilor vor fi preluate de viitoarele direcţii regionale. Pe 
plan local, la nivel de judeţ, vor funcţiona oficii care vor face legătura cu cetăţeanul şi vor monitoriza cum se cheltuie 
banii publici. 

Al treilea obiectiv al acestor acţiuni, care vizează accesul cetăţeanului la servicii decente cu costuri reduse, 
vizează introducerea unui sistem centralizat al achiziţiilor în sistemul de sănătate. S-a observat, mai ales în ultimii 
ani, că banii publici sunt cheltuiţi diferit de la caz la caz, mai ales acolo unde este vorba de directori de spitale care nu 
se gândesc că aceşti bani pot fi chibzuit economisiţi. Totul se reduce la grija faţă de banul public. Excese s-au făcut şi 
presa a relatat mereu, nu numai când e vorba de spitale, cum, atunci când nu există un control riguros, unii 
conducători de instituţii încep să creadă că unitatea pe care o conduc e propriul lor SRL. Numai că aici e vorba de 
instituţiile şi de bugetul statului. În fapt, sistemul centralizat de achiziţii presupune preţuri unice pentru materiale 
medicale, o gestionare radical mai bună a fondurilor şi o monitorizare în timp real a ceea ce se consumă. Estimările 
arată că la medicamente, echipamente sau materiale necesare în spitale se vor face economii de până la 600%. De 
asemenea, achiziţiile de la nivel naţional vor obliga furnizorii privaţi să vină cu preţuri mici (pentru a putea fi 
câştigători într-o competiţie serioasă), să aibă produse de calitate şi să aibă stocuri pe care să le poată asigura. 
Totodată, se va putea vedea în orice clipă cât s-a cheltuit, pe ce anume şi unde au mers stocurile. Acest sistem al 
achiziţiilor centralizate în sistemul medical nu îl inventăm noi. El există deja în multe ţări precum Statele Unite ale 
Americii, Marea Britanie, Franţa şi altele, ţări care au spitale şi clinici moderne, sisteme de urgenţă eficiente şi mai 
ales, unde pacienţii sunt trataţi decent fără ca banii lor să se risipească. Sperăm ca, punând în aplicare cele trei 
obiective detaliate, să facem paşi importanţi pe acest drum. 
 
Stimaţi ascultători/ 
Doamnelor şi domnilor, 
 

Ştim cu toţii ce dezastru a făcut PDL în sistemul de sănătate. Începând cu 2009-2010, sistemul medical a trecut 
prin cea mai mare dramă din istoria României recente. La indicaţiile lui Traian Băsescu, Emil Boc şi a acoliţilor lor, 
în anii din urmă, s-au închis peste 70 de spitale. Oraşe mici şi mijlocii au rămas fără sursa de speranţă pentru sute de 
mii de pacienţi cu urgenţe, boli cronice sau afecţiuni grave. Televiziunile relatează zilnic despre mii de cazuri de 
urgenţe în care oamenii mor din cauza distanţelor dintre spitale, din cauza subfinanţării sistemului. De aceea, în 
aceste zile, această propunere a noastră, de a îmbunătăţi sistemul de sănătate şi de a a avea grijă de banii oamenilor, 
încearcă să fie deturnată, să fie prezentată în defavoarea românilor. O mare minciună! Grupuri de interese din zona 
Controceniului şi a celor care au pierdut puterea încearcă să se opună prin dezinformări. Nu vor reuşi pentru că noi 
nu avem în spate şemcheri ca Videanu sau Udrea, noi avem în sprijinul nostru ceva care nu se poate comara cu nimic: 
noi avem susţinerea a peste 70% din români, susţinerea dumneavoastră. Acest lucru este cel mai important! 

 
Deputat, 

Costel Alexe 
 

*** 
 

Mandat pentru cetăţenii României 
           
Din clepsidra increderii, nisipul inca se scurge incet si neiertator. Pentru noi, cei care am promis dreptate pana 

la capat, fiecare clipa scursa este una pierduta. Pentru ei, cei care ne-au dat votul, fiecare clipa pierduta, este inca una 
de suferinta continuata. Nimic nu am invatat din desele schimbari produse la varful societatii romanesti, de la 
inlaturarea regimului communist si pana astazi. Continuam cu seninatate minciuna instaurata cu cinism in societatea 
romaneasca de politicieni prafuiti si uitati de istorie ,in locuri si roluri, pe care, nu incearca nimeni sa le mai 
inteleaga.  

Am reusit in acesti ani, multi pentru unii, putini pentru altii, sa creem un monstru politic, alimentat de setea de 
parvenire, care transcede orice valoare umana, pentru a-si realiza scopul suprem, puterea cu orice pret. Ne-am 
indepartat constant si definitiv de oameni, ne-am obisnuit sa promitem mult , sa ascundem realitatea in vorbe, sa 
deplangem suferintele oamenilor  si sa nu facem aproape nimic pentru ei.  

Superficialitatea, este arma cu care am speriat intreaga lume. Noi, deputatii si senatorii trimisi de oameni in 
Parlamentul Romaniei, cu singurul scop de a le reprezenta interesele supreme, nu avem niciun respect pentru votul 
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lor. Ne facem ca facem legi, de luni si pana marti in fiecare saptamana cate doua ore. Unul de sus de la tribuna, 
citeste intr-un ritm si limbaj numai de el intelese, iar o mare masa amorfa din sala de sedinte, apasa pe butoane la 
niste semne ale unora din fata,  care par de multe ori obscene. Acesta este marele proces legisiativ parlamentar 
romanesc, in care si cei care ar vrea cu adevarat sa se exprime, nu au loc, de prea multele interese ce colcaie in jurul 
lor. Nu cred ca asta au visat cetatenii Romaniei, atunci cand, i-am chemat la urne sa voteze, iar, ei au facut-o cu 
speranta si asteptare intr-o viata mai buna pentru ei. 

Vorbim mereu de clasa politica, cand in fond, aceasta nu este decat o himera, o adunatura eterogena de 
interese, care nu are nimic in comun cu oamenii si asteptarile lor. S-a cristalizat in jurul unor emisiuni de televiziune, 
o serie de grupuscule mai mici sau mai mari ,mai guralive sau mai tacute, mai inteligente sau mai mediocre, care 
pretind ca stiu totul si isi dau cu parerea despre orice, urmarind un singur scop, imaginea proprie. Ei sunt cei care fac 
regulile in Parlamentul Romaniei. Ei pot rasturna valori si pot transforma realitatea din cuvinte. Cu ei, negrul poate fi 
albit instantaneu, iar albul  poate fi murdarit fara sa ti dai seama de acest lucru. Ei au prostit poporul roman in ultimii 
23 ani, din 4 in 4 ani, fara ca un muschi de pe fata hidoasa sa li se clinteasca, de oribilitatile de care sunt capabili. 
Arta manipularii este arma pe care acestia o stapanesc cel mai bine. Oamenii cinstiti ii urmeaza, pentru ca, 
intotdeauna ei isi pun masca menita sa convinga. Din cauza lor, timp de 23 de ani societatea romaneasca a fost 
manipulata in mod ordinar, facandu-i pe romani sa voteze constant negativ. Nu poti condamna un popor care, 
constient, inlatura prin votul sau o grupare politica de intrese contrare crezului sau. Nu-l poti condamna nici pentru ca 
a ales o alta grupare de interese, care aparent raspunde crezului sau. Trebuie insa condamnati toti acesti manipulatori 
politici, care prin pozitia si comportamentul lor, submineaza fundamentele poporului roman. 

Pentru USL, nisipul din clepsidra dreptatii pana la capat, nu s-a scurs inca. Mai avem inca timp, sa ne aplecam 
cu constiinta curata spre suferintele oamenilor, acei oameni care ne-au dat cu intreg sufletul lor votul, si a caror 
sperante se leaga inca de noi. Le-am promis in campania electorala lucruri normale, iar acum cand suntem la putere 
datorita lor, nu trebuie nici o clipa sa uitam de promisiunile facute. Acesti oamenii nu au cerut si nu vor lucruri 
extravagante, vor de la noi putin, dar consistent. Ei cer locuri de munca pentru copiii lor ,de dragul acestora, de multe 
ori, renuntand a cere si pentru ei, ei vor o pensie cat de cat decenta pentru a nu fi muritori de foame in tara lor, vor 
conditii de viata umane acolo unde traiesc, in comunitatea lor (drumuri, canalizare, apa curenta, gaze, caldura si 
lumina), si mai vor acesti oameni, ca cei pe care i-au ales si i-au trimis in Parlamentul Romaniei sa munceasca cu 
adevarat si sa-i reprezinte doar pe ei. Toate aceste lucruri, promise de fiecare deputat USL alegatorilor sai, vor trebui 
realizate in cei 4 ani de mandat uninominal, incredintat de cetatenii Romaniei. 

Stimati deputati USL, suntem obligati de constiinta noastra sa fim solidari cu oamenii care ne-au trimis in 
Parlamentul Romaniei, sa facem acum, pana nu este prea tarziu, un legamant de credinta fata de ei, si a le spunem, 
punand drept gaj constiinta noastra,  ca nu ii vom dezamagi in promisiunile pe care le-am facut, ca vom lupta cu 
intrega noastra putere de munca pentru a le readuce speranta in suflet si zambetul pe fata, ca in sfarsit oamenii, pentru 
prima data in istoria noastra postdecembrista nu si-au irosit votul pe promisiuni si sperante. 

Impreuna, uniti, vom putea schimba mentalitatea Guvernului fata de cetatenii nostrii, care sunt adevaratii 
stapani si beneficiari ai actelor guvernamentale, iar noi deputatii si senatorii alesi, va trebui sa ne comportam ca 
adevarati reprezentanti ai lor in relatia cu Guvernul, care va trebui tinut permanent sa raspunda in fata cetatenilor de 
actele sale. Interesul suprem al cetatenilor, impune schimbarea rapida a mentalitatii prin care Guvernul in mod practic 
domina puterea legislativa, devenind astfel dintr-un servitor al intereselor majore ale cetatenilor, un stapan 
atotputernic. Toate institutiile statului trebuie sa inteleaga, ca fara nici o exceptie, ele au fost create doar pentru a 
servi interesele cetatenilor si nicidecum pentru servirea unor grupuri de interese, mai mici sau mai mari. 
Independenta, atat de draga unora, va trebui utilizata doar pentru servirea ireprosabila a  cetateanului roman, ea nu va 
putea crea sau constitui vreodata vreun avantaj, nici unei institutii, indiferent sub a cui cupola functioneaza instituia 
publica respectiva.               

Toate institutiile create in Romania ca parte a democratiei, sunt doar in slujba cetatenilor Romaniei si nu pot 
sub nici un motiv sa  satisfaca interese de grup a unor categorii profesionale din institutiile respective, altele decat 
interesele legitime ale cetatenilor. Solicitudinea, pe care de prea multe ori Guvernul si Parlamentul au manifestat-o 
pentru anumite grupuri de  interese materiale si financiare, ale unor categorii de persoane din anumite institutii 
publice, in detrimentul masei largi de cetateni ai Romaniei, va trebui in viitor sa devina doar o amintire amara, a unor 
vremuri definitiv apuse. De mult prea multe ori, am sacrificat interesele generale vitale ale marii majoritati a 
cetatenilor Romaniei, doar pentru a satisfice interese si orgolii politice. Timpul in care sacrificam marea masa a 
cetatenilor, doar pentru a ne atinge scopuri  marunte personale, sau pentru a da satisfactie unor personaje din anumite 
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institutii publice, mai mult sau mai putin utile unor interese politice, va trebui sa dispara pentru totdeauna din viata 
noastra publica.  

Trebuie sa repunem valorile inversate de prea mult timp, in cursul lor firesc. Cetateanul roman, in numele 
caruia vorbim mai tot timpul, trebuie sa-si reia locul de cinste in capul mesei. Pentru el va trebui sa lucreze in 
guvernarea USL toate institutiile statului fara exceptie , de la Administratia prezidentiala si Guvern si pana la ultima 
Primarie sau Judecatorie, din la cel mai indepartat colt al Romaniei.  Textul din Constitutia Romaniei care stabileste 
ca ” nimeni nu este mai presus de lege” va trebui sa refere atat la persoane, cat mai ales la institutiile ale statului, daca 
vrem cu adevarat binele si siguranta cetatenilor Romaniei. 

In incheierea declaratiei mele politice, fac un apel de suflet catre toti deputatii si senatorii USL, sa ne unim sub 
inalta cupola a Parlamentului Romaniei pentru a servi  doar interesele legitime ale cetatenilor Romaniei, sa 
determinam prin vointa si puterea cu care am fost investiti de popor, ca toate institutiile statului fara exceptie, mai 
mult sau mai putin independente, vor lucra doar pentru cetatenii Romaniei si interesele lor legitime,  pentru urmatorii 
patru ani de mandat, asfel incat, la sfarsitul acestuia, sa putem spune cu indreptatita mandrie ca, misiunea primita de 
noi prin votul popular din decembrie 2012, a fost dusa la bun sfarsit cu rezultatele asteptate de cetatenii Romaniei.  

 
Deputat, 

Vasile Horga 
 

*** 
 
                                        

Astăzi, în declaraţia mea politică, voi face referire la moţiunea simplă depusă de către opoziţie,în care este 
criticată Uniunea Social Liberală de „politică antieuropeană” şi  „cum poate trăi USL fără Schengen”. Nu pot să nu 
remarc că acuzaţiile aduse guvernării actuale sunt aberante şi absolut deloc fundamentate. 

Dacă România mai are ceva probleme care deranjează în Europa, aceste probleme nu sunt cauzate de 
guvernarea USL, ci de fostele guvernări PDL. Şi atenţie, guvernări care  au lăsat numeroase găuri negre, numeroase 
bombe cu ceas, pe care actualii guvernanţi se străduiesc să le rezolve, probleme pe care le voi enumera în rândurile 
care urmează. 

Aşa cum se arată în textul moţiunii, România a făcut eforturi materiale şi umane deosebite pentru a îndeplini 
criteriile tehnice necesare pentru a îndeplini criteriile intrării în spaţiul Schengen. Dincolo de cei un miliard de Euro 
cheltuiţi în ultimii ani, România şi-a restructurat poliţia de frontieră şi structurile Ministerului de Interne 
responsabile.  

Este clar că decizia de amânare a intrării României în Schengen este o decizie politică. Întrebarea care se pune 
este aceea care sunt criteriile politice pe care România nu le îndeplineşte? 

S-a invocat de către preşedintele României, Traian Băsescu, şi susţinătorii săi că raportul MCV este la originea 
acestor decizii. 

Însă raportul MCV recunoaşte progresele făcute de România, şi dacă-l citim cu atenţie, vom constata că aşa 
zisele motive nu sunt imputabile guvernării USL. 

Raportul MCV arată clar că în România a fost respectată Constituţia şi deciziile Curţii Constituţionale, după 
cum reiese cu claritate şi din raportul Comisiei de la Veneţia, raport care face referire la referendumul pentru 
demiterea preşedintelui din vara anului trecut. 

Raportul MCV subliniază întârzierile în numirea conducerii Ministerului Public şi al DNA, dar trebuie să 
subliniem faptul că Guvernul a făcut paşii necesari, conform legislaţiei în vigoare, dar nu se poate amesteca în 
deciziile şi procedurile de numire în Consiliul Superior al Magistraturii, care blochează procedurile de selecţie în 
Ministerul Public.  

O altă bilă neagră este recurgerea excesivă la Ordonanţe de Urgenţă şi de asumări de răspundere, dar doresc să 
vă reamintesc că acestea au fost apanajul guvernărilor BOC.  

Nu doresc să aduc în discuţie recomandările din raportul MCV -cu ghilimelele de rigoare- privind raporturile 
care ar trebui să existe între guvern si presă, în sensul în care, într-un mod de neconceput, ar trebui să facem legi care 
să îngrădească drepturile mass media de a critica oricare din instituţiile din România.  

Iată deci că raportul MCV, în sine, nu este un motiv necesar si suficient pentru ca România să acceadă în 
comunitatea Schengen.  
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Pentru cei care nu-şi aduc aminte, prima decizie negativă privind intrarea in spaţiul Schengen a României a fost 
in septembrie 2011, iar motivele invocate atunci de acel insucces au fost că “s-au schimbat în timpul jocului”, că 
“România îndeplinea criteriile tehnice şi că singura discuţie este de natură politică”. 

Este opinia guvernului USL că România are nevoie de o schimbare de atitudine în politica externă, lucru 
demonstrat de activitatea ministrului de externe, Titus Corlăţean, care a dus o adevărată ofensivă înaintea Consiliului 
JAI din martie a.c.. Din păcate, însă, România are nevoie ca în politica externă să se vorbească la unison. 

Traian Băsescu este numitorul comun al tuturor deciziilor negative de aderare a României la spatiul Schengen, 
atât în 2011, în 2012 şi în 2013. În fapt, neajunsurile semnalate de raportul MCV legate de întârzierile în numirea 
conducerii Ministerului Public şi al DNA sunt legate tot de Traian Băsescu care a încurajat interimatul în conducerea 
acestuia pe Morar şi s-a amestecat dincolo de spiritul Constituţiei în problemele interne ale CSM. Traian Băsescu 
trebuie să-şi aducă aminte că este reprezentantul poporului român şi că trebuie să pună interesul românilor înaintea 
intereselor sale personale sau a partidului său de suflet, PD-L.  

 
Deputat, 

Horia Cristian 
 
 

*** 
 

Cine face, de fapt, politica antieuropeană 
 

În declaraţia mea politică de astăzi, voi face referire la moţiunea simplă depusă de către opoziţie, în care este 
criticată Uniunea Social Liberală de „politică antieuropeană” şi  „cum poate trăi USL fără Schengen”. Nu pot să nu 
remarc că textul moţiunii conţine, chiar din titlu, două afirmaţii complet eronate şi aberante: 1. se sugerează că USL 
ar duce o politică antieuropeană, 2. se sugerează, evident printr-o pseudo întrebare retorică,  cum poate USL să 
trăiască în afara Schengen.  

Ambele afirmaţii sau mai bine zis ambele formulări au adresantul greşit. Numai cine nu cunoaşte agenda 
principalilor vectori politici ai zilei, poate afirma că USL duce o politică antieuropeană.  Nu vreau să trec acum în 
revistă toate acţiunile (inclusiv cele din plan legislativ) actualei guvernări şi ale liderilor politici ai USL din care 
rezultă caracterul incontestabil al orientării pro europene. Nu am nici timpul necesar şi nici nu merită să răspund la o 
astfel de acuzaţie mai mult decât ridicolă. Voi pune, la rândul meu, câteva întrebări retorice. Dacă USL ar avea o 
politică anti-europeană, ar mai fi fost primit, într-un timp relativ scurt de la instalare, primul ministru român, Victor 
Ponta de către preşedintele (de fapt şeful statului) Franţei, una din marile puteri ale Europei şi nu numai?. Stimaţi 
colegi care susţineţi că USL duce o politică antieuropeană, aţi verificat agendele de lucru din ultimele luni ale 
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului? Aţi observat câte întâlniri internaţionale bilaterale (şi mai ales cu 
cine) au avut cei doi preşedinţi? Dacă faceţi o comparaţie între principalii vectori politici ai USL şi cei ai PDL când 
s-au aflat la guvernare, veţi constata că în nici măcar un an de guvernare, contactele internaţioane ale celor din 
fruntea USL au fost nu doar mai multe, ci şi calitativ superioare. Deci în ceea ce priveşte aberaţia privind 
antieuropenismul USL. 

Din păcate, nu pot însă să nu constat un alt fenomen. De această dată real şi foarte grav. Cel al atitudinii 
antiromâneşti, a promovării unor politici contrare intereselor României, exact din partea celor care acuză astăzi USL.  

La dezbaterile de săptămâna trecută din Parlamentul European a fost mai mult decât vizibilă această atitudine 
împotriva intereselor României, atitudine promovată de euiroparlamentarii PDL. Europarlamentarii PNL şi PSD, 
împreună cu europarlamentarii din Bulgaria, au propus o rezoluţie pentru încetarea monitorizării MCV. Au făcut 
această solicitare pentru că, din păcate,  MCV nu mai este un factor de cooperare, ci de verificare. O verificare 
partizană în funcţie de anumite interese ale unor cancelarii europene. Ei bine, în timp ce toţi europarlamentarii din 
Bulgaria, deci indiferent de culoarea politică au susţinut eliminarea MCV-ului pentru cele două ţări,  
europarlamentarii PDL au pledat pentru continuarea monitorizării României. Este un fapt fără precedent şi care 
consider că nici nu merită comentat. Pentru că este inaceptabil să pledezi împotriva propriei tale ţări. 

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
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*** 
 
Stimaţi colegi,  
 
 Aşa cum menţionam şi în declaraţia politică pe care am susţinut-o săptămana trecută în Parlamentul 
României, ţara noastră este în situaţia de a lua urgent măsuri pentru a stopa jaful care se petrece în domeniul forestier.  
 Acesta este motivul pentru care doresc, pe acestă cale, să salut decizia ministrului delegat pentru Păduri, Ape 
şi Piscicultură, doamna Ana Lucia Varga, cea care şi-a asumat elaborarea în cel mai scurt timp a unui act normativ 
care să amendeze Codul Silvic şi Legea contravenţiilor silvice.  Modificările ce vor fi aduse prin acest act normativ, 
au drept obiectiv diminuarea tăierilor ilegale şi a abuzurilor în activitatea de exploatare a pădurilor şi sunt în 
continuarea politicilor publice pe care le-am promovat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în calitate de 
secretar de stat.  
 Consider cu tărie că înăsprirea pedepselor pentru tăierile ilegale de păduri este extrem de necesară, în 
condiţiile în care, defrişările necontrolate reprezintă "un fenomen" în foarte  multe dintre judeţele ţării, unde suprafeţe 
mari de păduri au fost tăiate fără avize. De asemenea, problemele din cadrul direcţiilor silvice şi din cadrul 
inspectoratelor silvice sunt multiple şi ele ţin şi de buna gestionare a micilor proprietăţi. Hectare întregi nu au pază, 
micii proprietari nu plătesc pentru a le fi pazită pădurea şi hoţii de lemne devastează pădurile în detrimentul acestora. 
 Acesta este motivul pentru care, modificările ce vor ajunge în curând în Parlament vor avea în vedere 
probleme precum recoltarea masei lemnoase, înăsprirea pedepselor pentru tăierile ilegale şi gestionarea micilor 
proprietăţi. Sunt necesare controale responsabile pentru depistarea defrişărilor ilegale, în contextul în care acest 
fenomen a atins cote semnificative. 
 Spun acest lucru ca o continuare a intenţiei mele de a înăspri pedepsele pentru orice fel de furt şi defrişare a 
pădurilor, indiferent de cantitatea de lemn furată, prin catalogarea ca infracţiune şi nu ca şi contravenţie a fiecărui furt 
din fondul forestier, indiferent de cantitate.  
În condiţiile în care cel mai important obiectiv îl constituie conservarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi 
vegetaţiei forestiere, indiferent de regimul de proprietate, doresc să mentionez că doamna ministru Varga va găsi în 
mine şi probabil în majoritatea colegilor mei, susţinători ai proiectelor pe care doreste să le iniţieze, pentru atingerea 
acestui scop.  
 Consider că toată lumea este de acord în privinţa faptului că sărăcirea în continuare a ecosistemului va duce 
la dezechilibre ecologice grave. O Românie despădurită va fi o ţară cu mult mai urâtă şi mai vulnerabilă şi atunci este 
de datoria noastră să facem ceva pentru a stopa acest fenomen, indiferent de culoarea politică. Viitorul act normativ 
se înscrie în politica promovata de către noi, liberalii, de a milita pentru o Românie verde, o Românie pentru 
generaţiile viitoare. Acestea trebuie să fie parte a interesului naţional, indiferent de partidul din care provenim noi cei 
care avem puterea de a decide destinul României. 
 Vă multumesc! 
 

Deputat, 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
O pledoarie pentru securitatea energetică a României 

  
Cu aproape o lună în urmă, guvernul bulgar condus de premierul Boiko Borisov îşi prezenta demisia în 

Parlament ca urmare a incapacităţii sale de a gestiona consecinţele sociale şi economice ale dublării facturilor la 
energia electrică către populaţie. Peste o sută de mii de persoane au ieşit pe străzile Bulgariei, din peste 35 de oraşe, 
pentru a protesta împotriva guvernanţilor şi a grupului energetic ceh – CEZ Bulgaria. Violenţele stradale au culminat 
cu autoincendierea a patru cetăţeni bulgari, formă maximă a protestului antiguvernamental.  

Problemele sociale generate de facturile crescute la energie în ţara vecină, ne invită şi pe noi, guvernanţi şi 
parlamentari, să regândim strategia energetică a României pe termen lung astfel încât să ne asigurăm independenţa 
energetică. Prin independenţă energetică, componentă esenţială a securităţii naţionale, înţeleg capacitatea statului 
român de a-şi asigura necesarul de energie pentru consumul intern la costurile cele mai reduse posibil de producţie şi 
distribuţie a energiei. În cazul ţării noastre, este aproape o utopie să credem că vom putea avea curând asigurată o 
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independenţă energetică rezonabilă. Pentru noi, este important ca raportul între energia produsă pe plan intern faţă de 
energia importată (în special gaze naturale) să fie sustenabil economic şi suportabil pentru consumatorii interni 
(casnici şi industriali).  

Strategia energetică a României, actualizată pentru perioada 2011-2020, îşi propune ca obiectiv general 
„satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat 
unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu 
respectarea principiilor dezvoltării durabile”. Însă, asigurarea securităţii energetice nu înseamnă numai reducerea 
dependenţei energetice a ţării prin limitarea sau renunţarea la sursele de import, imposibilă de altfel, mai ales în 
perioade de declin economic. Securitate energetică înseamnă şi diversificarea surselor de import concomitent cu 
exploatarea eficientă, durabilă a surselor interne. 

Revenind la strategia energetică a României, apreciez că pe „hârtie” lucrurile par frumoase, însă ceea ce se 
întâmplă în realitate contrazice bunele intenţii formulate de specialiştii noştri şi asumate de decidenţii politici, oricare 
ar fi aceştia. În fapt, România este extrem de dependentă de importurile de energie primară – gaze, ţiţei, cărbune, 
combustibil nuclear. Capacităţile de producţie şi distribuţie a energiei nu mai sunt controlate de statul român decât 
într-o măsură nesemnificativă. OMV Petrom, grupul CEZ, E-ON şi alte asemenea companii realizează profituri 
imense pe care apoi le repatriază prin intermediul companiilor „mamă”. Investiţiile pe care le fac în capacităţile de 
producţie şi distribuţie a energiei se axează pe tehnologia achiziţionată din exterior. Efectul de multiplicare a acestor 
investiţii în economia naţională este aproape zero. De exemplu, grupul ceh CEZ România care deţine supremaţia în 
producţia de energie regenerabilă în România (asigură deja aproximativ 20% din necesarul de energie electrică) face 
presiuni asupra Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Energie (ANRE) să preia costurile investiţiilor pe care 
le-au realizat în capacităţile de distribuţie. În curând, pe facturile consumatorilor casnici şi industriali din România se 
vor regăsi costurile „certificatelor verzi”. 

Din păcate, România va rămâne dependentă multă vreme de aici înainte de importurile de energie primară. 
Gradul de dependenţă va depinde de descoperirea de noi resurse interne exploatabile, de gradul de integrare a 
surselor regenerabile de energie şi de succesul măsurilor de creştere a eficienţei energetice. Ceea ce s-a întâmplat în 
Bulgaria trebuie să reprezinte un semnal de alarmă şi pentru noi, românii. În contextul crizei economice globale, 
insecuritatea energetică se poate traduce şi în insecuritate economică şi socială. 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

Vin astăzi la tribuna Parlamentului, pentru a semnala o situaţie care va afecta grav în perioada verii anului 2013 
turismul din judeţul Hunedoara. Am primit mai multe sesizări la biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara, 
referitoare la o situaţie care ar putea avea consecinţe grave imediate în turism şi în mai multe domenii. Concret, este 
vorba despre intenţia conducerii Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara (Apele Române – sucursala Deva) 
de a goli parţial lacul Cinciş, începând cu luna aprilie a.c.   

Ce se va întâmpla dacă lacul Cinciş va fi parţial golit primăvara-vara? În cazul în care acest lucru se va 
întâmpla şi lacul va rămâne parţial golit pe perioada verii, vor fi afectaţi grav (până la a intra în faliment) investitorii 
în turism. După cum se ştie, zona lacului Cinciş este principala arie de agrement pentru locuitorii municipiului 
Hunedoara şi a altor localităţi din judeţ, în perioada primăvară-vară; peste 90% din pachetele turistice în care este 
inclus Castelul Huniazilor, Sarmisegetuza Ulpia Traiana, Sarmisegetuza Regia, Geoagiu Băi, Cetatea Deva  conţine 
şi vizitarea – de cele mai multe ori cu servicii de cazare – a zonei lacului Cinciş. 

Nu în ultimul rând,  perioada în care se intenţionează începerea golirii parţiale a lacului Cinciş coincide, 
culmea, cu intrarea în vigoare a unui Ordin de ministru privind prohibiţia la pescuit, iar în acest caz va fi afectată 
grav reproducerea populaţiei piscicole pe viitor. 

Ţin să precizez că despre intenţia de a goli parţial lacul Cinciş, conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Hunedoara nu a avut discuţii prealabile şi consultări cu agenţii de turism care operează în zonă  şi nici cu alte entităţi 
(în special din domeniul mediului şi pisciculturii) care ar fi afectate de această decizie.  

Fac apel la instituţiile competente pentru a solicita conducerii SGA Hunedoara ca operaţiunea de golire a 
lacului Cinciş - dacă este necesară din raţiuni de ordin tehnic/economic- să se demareze toamna, când va fi afectată 
minim fauna, iar micilor întreprinzători nu le vor fi afectate afacerile drastic, iar până în primăvara următoare, lacul 
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se va umple la capacitatea sa maximă. Astfel, nu va fi  afectată credibilitatea agenţiilor de turism care au introdus în 
pachetele turistice zona lacului Cinciş şi implicit vânzările acestora pentru anii 2014 – 2015 şi nici nu se vor pierde 
numeroase locuri de muncă în această zonă, cea a municipiului Hunedoara şi a localităţilor adiacente , deja puternic 
marcate de şomaj. 

Fac apel la responsabilitate şi la înţelepciune şi direct conducerii Societăţii de Gospodărire a  Apelor 
Hunedoara care cunoaşte cel mai bine realităţile cu care se confruntă hunedorenii şi care ar trebui să nu dea curs 
creării altor probleme în acest judeţ deja marcat de sărăcie extremă din cauza problemelor economice. 

 
Deputat, 

Carmen Hărău 
 

*** 
 
Stimaţi colegi parlamentari, 
 

În stillul său caracteristic şi inconfundabil, pur propagandistic, preşedintele Traian Băsescu ne-a ţinut din nou, 
săptămâna trecută un discurs, de data aceasta în Parlament, în care a trasat sarcini Parlamentului şi 
Guvernului.Aceleaşi teme prezidenţiale preferate- reformarea şi modernizarea statului, consolidarea statului de drept, 
drumul spre Vest al României care trebuie continuat, cu ţintă directă la procesul de aderare a ţării noastre la zona 
euro şi la Spaţiul Schengen, etc. 

Ne-am obişnuit deja cu ieşirile preşedintelui în care să ne spună cât este el de responsabil, cât bine a făcut el 
acestui popor şi acestei ţări, împreună cu fostele Guverne PD-L patronate de el, între anii 2009-2012, şi cum 
expertiza sa în materie de politică externă este singura noastră salvare.  

A vorbi despre binele poporului şi interesul naţional mi se pare cel mai cinic şi ipocrit mesaj care putea fi 
lansat de,Traian Băsescu. Un preşedinte care pe timpul a două mandate a eşuat în tot ceea ce şi-a propus, un 
preşedinte care a pierdut încrederea populară, lucru dovedit la referendumul de anul trecut, vine acum să facă apel la 
responsabilitatea parlamentarilor şi Guvernului în declaraţii şi în actul de guvernare, în numele unui popor care în 
majoritate covârşitoare nu-l mai recunoaşte drept preşedinte. 

Cred că este evident că nu am asistat decât la un alt joc de imagine al preşedintelui, care într-un acces de 
autoritate, pe care nu mai poate să o manifeste cu atâta uşurinţă asupra Parlamentului şi Guvernului, în lipsa unei 
majorităţi favorabile, încearcă să-şi reconstruiască  profilul de preşedinte -jucător, atât de drag lui, încercând sa 
remanieze Guvernul cu ajutorul procuraturii  pe care prin numirile făcute a reuşit să şi-o subordoneze.  
Nu avem nevoie de lecţii prezidenţiale pentru a şti ce avem de făcut. Nici noi parlamentarii, şi nici membrii 
Guvernului. Cel care a săpat la temelia statului de drept pe care acum vine să îl apare, este chiar preşedintele Traian 
Băsescu, care a ajuns să dicteze puterii executive, puterii legislative şi celei judecătoreşti, ceea ce a reprezentat un 
grav derapaj de la principiile fundamentale ale Constituţiei României.Erodarea statului de drept în România a început 
cu această operă malefică perfectată de insuşi preşedintele Traian Băsescu. Tema inchipuită a imunităţii parlamentare 
este doar o marotă pe care preşedintele o foloseşte în mod ipocrit, ştiind de fapt, foarte bine că imunitatea este 
valabilă doar pentru declaraţii politice… singura imunitate adevărată este cea prezidenţială, de care de altfel 
preşedintele se bucură şi în spatele căreia s-a ascuns atâţia ani de zile, dosarele sale fiind astfel blocate în justiţie.  

Domnului preşedinte îi place să dea lecţii de drept, să arate cu degetul membrii etichetatţi de domnia sa drept 
corupţi din alte Guverne, altele decât cele pe care le gira la un moment dat, însă s-a dovedit că de fapt nu cunoaşte un 
principiu de drept fundamental, acela al prezumţiei de nevinovăţie. Vorbeşte despre egalitatea tuturor cetăţenilor în 
faţa legii, însă când e vorba de miniştrii guvernului Ponta, persoanele neagreate trebuie executate doar pentru un moft 
prezidenţial.  Aceasta este politica bunului plac, de la care se pare că preşedintele nu abdică nici acum la final de 
mandat. O dovadă clară în acest sens a fost gestul preşedintelui care i-a cerut premierului Ponta să nu-l numească 
Ministru al Transporturilor pe Relu Fenechiu, pentru că a doua zi îl suspendă. Ce dovadă mai elocventă a faptului că 
pentru preşedinte legea este facultativă şi îi place să se raporteze la ea în discursuri publice, speculând în avantajul 
său!  

Dubla măsură prezidenţială este evidentă în abordarea acestei problematici Vorbeşte preşedintele despre cinste şi 
corectitudine, însă acţiunile sale sunt golite de aceste valori. Să nu uităm de erorile trecute pe care le-a făcut 
preşedintele în cazul unor foşti miniştri demişi, precum Teodor Atanasiu, Paul Păcuraru sau Tudor Chiuariu, înainte 
ca justiţia să se fi pronunţat. În cazul unora nici măcar nu a fost începută urmărirea penală, dar preşedintele s-a 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 7 - 2013 săptămâna 18 – 22 martie 

2013  

 

87

antepronunţat, incălcând un principiu de drept esenţial într-un stat democratic, cel al prezumţiei de nevinovăţie. 
Observăm că preşedintele persistă în greşeală, iar în cazul său Errare humanum est, vechiul dicton, nu poate fi 
aplicat. Rolul oricărui preşedinte în arhitectura constituţională este important şi decisiv pentru consolidarea statului 
de drept, de aceea trebuie jucat corect. Nu se pune problema de a acoperi corupţi, cum încearcă preşedintele Traian 
Băsescu să acrediteze ideea, ci este vorba despre respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate de 
legile acestei ţări.De aceea, cererile prezidenţiale sunt excesive în raport cu faptele, o condamnare în primă instanţă a 
oricărui membru al Guvernului ar fi justificat o demisie, însă în cazul de faţă nu ne aflăm în această situaţie. Până 
acum, preşedintele a ratat orice ocazie de a-şi demonstra cinstea şi corectitudinea, atât faţă de cetăţenii acestei ţări, 
cât şi în raporturile instituţionale, cu Parlamentul şi Guvernul, lecţiile sale fiind inutile şi mai mult de atât, făţarnice. 

Aşa că, stimaţi colegi, guvernul USL şi parlamentarii ce susţin acest guvern nu au nevoie de discursuri 
prezidenţiale pentru a şti cum să gestioneze treburile acestei ţări, ci doar de un climat de linişte şi de încredere din 
partea cetăţenilor. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 

 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu,  ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Situaţia taberei şcolare din municipiul Câmpina, judeţul Prahova 
 
Domnule Ministru, 
Doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că în municipiul Câmpina, judeţul  Prahova, există o tabără şcolară ce nu mai 
funcţionează de aproape 20 ani şi care aparţine Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Consiliul Local Câmpina şi-a manifestat intenţia de a prelua această tabără şcolară în patrimoniul municipiului. Vă 
rog să analizaţi posibilitatea efectuării acestui transfer. Motivele care stau la baza acestei intenţii de preluare au în 
vedere reintroducerea în circuitul naţional a acestei tabere cu tradiţie, prin administrarea judicioasă şi finanţarea din 
bugetul municipiului. 
Domnule ministru, vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind posibilitatea preluării 
acestei tabere şcolare de tradiţie.  
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Dan-Coman Şova,  ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 
 

Situaţia lucrărilor pe tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov 
 
Domnule Ministru, 
Vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind următoarele întrebări de interes naţional:  
1. Când vor începe lucrările la tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov?  
2. Care va fi durata de execuţie a acestor lucrări?  
3. Care este firma executantă a lucrărilor?  
4. Care este valoarea estimată a lucrărilor?  
5. În perspectiva începerii lucrărilor la tronsonul de autostradă, va fi executat şi dat în folosinţă drumul, ca rută 
ocolitoare (Valea Doftanei-Săcele), având ca rol decongestionarea traficului pe DN1?  
6. În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, care este data preconizată de începere a 
lucrărilor pentru acest drum ocolitor?  
7. Se vor monta separatori de sens pe DN 1, pe distanţa cuprinsă între Ploieşti şi Comarnic? În caz afirmativ, vă 
rugăm să ne comunicaţi perioada estimată în care aceştia vor fi amplasaţi pe traseul menţionat. 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 

 
Adresată domnului Relu Fenechiu,  ministrul Transporturilor 
 

Situaţia lucrărilor pe tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov 
 
Domnule Ministru, 
 
Vă rog să îmi comunicaţi poziţia instituţiei pe care o reprezentaţi privind următoarele întrebări de interes naţional:  
8. Când vor începe lucrările la tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov?  
9. Care va fi durata de execuţie a acestor lucrări?  
10. Care este firma executantă a lucrărilor?  
11. Care este valoarea estimată a lucrărilor?  
12. În perspectiva începerii lucrărilor la tronsonul de autostradă, va fi executat şi dat în folosinţă drumul, ca rută 
ocolitoare (Valea Doftanei-Săcele), având ca rol decongestionarea traficului pe DN1?  
13. În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, care este data preconizată de începere a 
lucrărilor pentru acest drum ocolitor?  
14. Se vor monta separatori de sens pe DN 1, pe distanţa cuprinsă între Ploieşti şi Comarnic? În caz afirmativ, vă 
rugăm să ne comunicaţi perioada estimată în care aceştia vor fi amplasaţi pe traseul menţionat. 
Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
 

Supracompensarea pieţei certificatelor verzi, valoarea acestora şi protecţia consumatorului român 
 

Recent, în Bulgaria, un guvern s-a prăbuşit ca urmare a unor ample şi îndelungi proteste de stradă, soldate cu 
violenţe şi decese, din cauza dublării facturilor la energie electrică ale consumatorilor casnici, în luna ianuarie 2013 
faţă de decembrie 2012. Peste o sută de mii de persoane au ieşit  pe străzile Bulgariei, din peste 35 de oraşe, pentru a 
protesta împotriva guvernanţilor şi a grupului energetic ceh – CEZ Bulgaria. Ceea ce a urmat, ştim cu toţii, guvernul 
condus de Boiko Borisov şi-a prezentat demisia, protestele au continuat, guvernul interimar fiind presat să 
reglementeze piaţa de energie regenerabilă astfel încât să protejeze şi populaţia faţă de majorarea facturilor la energia 
electrică. 

Ceea ce s-a întâmplat în ţara vecină a produs îngrijorare ţările în care grupul CEZ are investiţii în producerea 
şi distribuţia energiei din surse ecologice (eoliene, panouri fotovoltaice, hidrocentrale etc.), dar şi în ţări membre ale 
UE (ex: Germania) unde se manifestă aşa-numitul fenomen de supracompensare a pieţei de energie din surse 
regenerabile, a pieţei „certificatelor verzi”. Aşa cum aţi constatat şi dvs. în câteva intervenţii recente, dar şi 
reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Energie (ANRE), există şi în România o 
supracompensare pe segmentele „eolian” şi „solar”, fapt care impune o reducere a valorii certificatelor verzi acordate 
de statul român.  

În ceea ce ne priveşte, cunoaştem investiţiile pe care grupul ceh CEZ România le-a realizat încă din 2005, de 
când sunt prezenţi pe piaţa românescă. Într-adevăr, acestea totalizează aproximativ 2 miliarde de euro. Însă, dacă este 
să fim corecţi până la capăt, investiţiile grupului ceh s-au centrat în special pe achiziţia şi instalarea turbinelor eoliene 
produse de compania americană General Electric. Toate bune şi frumoase, însă efectul de multiplicare a acestor 
investiţii în economia şi industria românească este foarte redus. Iar pentru investiţiile pe care le-au operat în 
dezvoltarea reţelei de distribuţie a energiei electrice la compania Electrica Oltenia, pe care o controlează, managerii 
de la CEZ exercită un pressing destul de agresiv faţă de ANRE pentru a include în tarife şi costurile investiţiei lor în 
reţelele de distribuţie. Prin urmare, consumatorul casnic şi industrial din România să suporte costurile unei investiţii 
private.  

Ca şi alţi mari investitori în energie, gen OMV Petrom, care pozează în „bunii samariteni” în timp ce fac 
profituri uriaşe pe care, ulterior, le repatriază prin companiile „mamă”, care plătesc redevenţe derizorii statului 
român, şi grupul CEZ a început să scoată profituri frumoase, uitând că, totuşi, beneficiază de stimulente 
guvernamentale şi amplasamente favorabile pentru grupurile lor energetice.  

Din parcul Fântânele-Cogealac din Dobrogea,  cei de la CEZ au obţinut un profit de 67 milioane de dolari în 
2012, faţă de 2011. Deja reprezentanţii CEZ au declarat că intenţionează să-şi reducă investiţiile din România din 
cauza faptului că au de „recuperat” de la ANRE suma de 500 de milioane de lei pentru investiţiile operate în reţeaua 
de distribuţie. Managerii CEZ susţin că „acţionarii (lor) aproape vin cu bani de acasă”, iar ANRE nu recunoaşte 
investiţiile efectuate de ei în România. 
Având în vedere aspectele menţionate mai sus, domnule ministru, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
• Care sunt măsurile pe care Guvernul României le preconizează în vederea atenuării majorării costurilor la 
energia electrică prin introducerea pe facturile tuturor categoriilor de consumatori a preţului certificatelor verzi astfel 
încât să nu ne confruntăm cu probleme sociale şi economice greu de gestionat, precum cele din Bulgaria de la 
începutul acestui an?  
• Există vreo schemă de sprijin, în special pentru consumatorii casnici, pentru a face suportabile majorările la 
facturile la energia electrică prin includerea certificatelor verzi? 
• Care sunt soluţiile optime pentru a echilibra numărul şi valoarea certificatelor verzi acordate investitorilor în 
sursele de energie regenerabilă şi în capacităţile de transport în raport cu gradul de suportabilitate de către toate 
categoriile de consumatori autohtoni? 
Domnule ministru, apreciem iniţiativa dvs. prin care susţineţi majorarea redevenţelor pentru companiile care produc 
petrol şi gaze naturale. După cum se ştie, acestea plătesc în prezent statului român redevenţe cuprinse între 3,5% şi 
13,5%, în timp ce, în alte ţări membre ale UE, nivelurile sunt incomparabil mai mari (peste 20%). Într-adevăr, este 
cazul ca după 10 ani de la privatizarea OMV Petrom să operăm modificări în legislaţia privind energia care să fie şi 
în avantajul statului român şi al cetăţenilor săi 
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Deputat, 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan-Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 
 

Modificări şi completări asupra Legii nr. 178/2010 a Parteneriatului Public-Privat 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Având în vedere faptul că resursele pentru efectuarea investiţiilor sunt foarte drastic limitate de constrângeri 
bugetare din acest an, de absenţa investiţiilor directe în economie cauzate de criză şi de gradul mic de absorbţie al 
fondurilor europene, Legea Parteneriatului Public-Privat ar putea fi o resursă importantă pentru marile proiecte de 
investiţii ale autorităţilor locale, în folosul comunităţilor locale. 

În mod normal, Parteneriatul Public-Privat ar trebui să constituie o relaţie contractuală din care partenerii să 
obţină performanţe şi beneficii maxime, care să asigure o valoare crescută a serviciilor publice prin exploatarea 
resurselor, cunoştinţelor şi experienţelor din sectorul privat. 

Vă informez asupra faptului că reprezentanţii administraţiei locale se tem să aplice unele dintre prevederile 
actualei Legi  nr. 178/2010. Există temeri că  implicarea în parteneriate publice private, la ora actuală, pot duce la 
eventuale probleme şi procese în justiţie din cauza „portiţelor” actului normativ sau a faptului că textele de lege sunt 
interpretabile, în defavoarea autorităţilor locale. Există pericolul de a intra „în anticamera DNA”, odată cu accesarea 
reprezentanţilor autorităţii locale a unui astfel de parteneriat; sau pot fi acuzaţi de trafic de influenţă sau de risipire a 
banului public. 

La ora actuală, procedurile de atribuire a contractelor de PPP în prezent sunt două: procedura deschisă şi 
procedura de dialog competitiv. Procedura deschisă se desfăşoară într-o singură etapă, în care investitorul privat 
poate depune o ofertă, iar autoritatea contractuală va desemna câştigătorul în urma evaluării ofertelor primite. 
Această procedură nu implică nici o formă de negociere. Consider esenţial ca în această etapă, să fie prevăzută o 
procedură clară de negociere, care să cuprindă indicatori esenţiali pentru proiectul PPP. În condiţia în care procedura 
este reglementată cu maximă acurateţe sunt diminuate riscurile şi vulnerabilităţile aplicării legii şi există posibilitatea 
unei construcţii juridice şi economice mai performantă a proiectului, iar asupra reprezentanţilor autorităţilor locale să 
nu planeze nicio acuzaţie de rea intenţie. 
Consider că de lege trebuie să te temi când intenţionezi să o încalci, nu când o aplici. Din aceste considerente, vă rog 
respectuos, domnule Ministru, să răspundeţi la următoarele întrebări: 
 
- Care este calendarul privind elaborarea şi adoptarea modificărilor asupra Legii nr 178/2010 asupra 
Parteneriatului Public-Privat? 
- Care sunt măsurile concrete de a rezolva aceste neclarităţi din textul actual al actului normativ? 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 
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Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi 
Turism 
 

Consecinţele golirii parţiale a lacului Cinciş pe perioada verii, asupra turismului din zonă 
 
Stimată doamnă Ministru, 

Vă semnalez o situaţie care va afecta grav în perioada verii anului 2013 turismul din judeţul Hunedoara. Am 
primit mai multe sesizări la biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara, referitoare la o situaţie care ar putea 
avea consecinţe grave imediate în turism şi în mai multe domenii. Concret, este vorba despre intenţia conducerii 
Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara (Apele Române – sucursala Deva) de a goli parţial lacul Cinciş, 
începând cu luna aprilie a.c.   

Conform informaţiilor pe care le-am primit la cabinetul parlamentar reiese că referitor la intenţia de a goli 
parţial lacul Cinciş, nu au avut loc discuţii prealabile şi consultări cu agenţii de turism care operează în zonă  şi nici 
cu alte entităţi (în special din domeniul mediului şi pisciculturii) care ar fi afectate de această decizie.  

După cum se ştie, zona lacului Cinciş este principala arie de agrement pentru locuitorii municipiului 
Hunedoara şi a altor localităţi din judeţ în perioada primăvară-vară; peste 90% din pachetele turistice în care este 
inclus Castelul Huniazilor conţine şi vizitarea – de cele mai multe ori cu servicii de cazare – a zonei lacului Cinciş; 
de asemenea, lacul Cinciş este inclus şi în foarte multe pachete turistice de anvergură care vizează Castelul 
Huniazilor, Sarmisegetuza Ulpia Traiana, Sarmisegetuza Regia, Geoagiu Băi, Cetatea Deva, Parcul Dendrologic 
Simeria şi alte obiective turistice.   
Ce se va întâmpla dacă lacul Cinciş va fi parţial golit?  
- vor fi afectaţi grav agenţii din turism din zonă care deja au făcut investiţii pentru sezonul de vară şi care riscă 
să intre şi în faliment. 
- va fi afectată credibilitatea agenţiilor de turism care au introdus în pachetele turistice zona lacului Cinciş şi 
implicit vânzările acestora pentru anii 2014 – 2015. 
- va fi afectat masiv consumatorul de turism de week-end, dar şi consumatorul de turism de sejur 
- se vor pierde numeroase locuri de muncă şi în plus nu se vor mai face nici angajări temporare sezoniere – şi 
reamintesc, este vorba de o zonă, cea a municipiului Hunedoara şi a localităţilor adiacente puternic marcată de şomaj. 
Ţinând cont de cele mai sus enunţate (precizez că am adresat o interpelare şi la Ministerul Mediului) vă rog 
respectuos, doamnă Ministru, să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Puteţi interveni şi conclucra cu miniştrii de la mediu pentru a stopa acest abuz al conducerii SGA Hunedoara-
Deva? 
2. În situaţia în care din raţiuni de ordin tehnic/economic chiar este necesară golirea parţială a lacului Cinciş, 
puteţi să interveniţi alături de miniştri de la mediu pentru a solicita conducerii SGA Hunedoara-Deva ca operaţiunea 
de golire să demareze în toamnă? În acest caz, lacul Cinciş va fi parţial golit pe perioada toamnă-iarnă, nimeni nu va 
fi afectat, şi până în primăvara următoare lacul se va umple la capacitatea sa maximă.  
Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 
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Adresată doamnei Lucia-Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură 
 

Consecinţe dramatice ale golirii parţiale a lacului Cinciş pe perioada verii 
 
Stimată doamnă Ministru, 

Am primit mai multe sesizări la biroul meu parlamentar din municipiul Hunedoara, referitoare la o situaţie 
care ar putea avea consecinţe grave imediate în mai multe domenii. Concret, este vorba despre intenţia conducerii 
Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara (Apele Române – sucursala Deva) de a goli parţial lacul Cinciş, 
începând cu luna aprilie a.c.   

Conform informaţiilor pe care le-am primit la cabinetul parlamentar, reiese că referitor la intenţia de a goli 
parţial lacul Cinciş, nu au avut loc discuţii prealabile şi consultări cu entităţile care ar fi afectate de această decizie: 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Bucureşti, Regia Naţională Romsilva, Garda de Mediu, asociaţiile 
de pescari şi agenţiile de turism care operează în zonă.  

Ce se va întâmpla dacă lacul Cinciş va fi parţial golit?  
În cazul în care acest lucru se va întâmpla în luna aprilie, şi lacul va rămâne parţial golit pe perioada verii, 

vor fi afectaţi grav (până la a intra în faliment) investitorii în turism – lacul Cinciş este una din zonele de agrement 
dintre cele mai frecventate în perioada primăvară-vară de locuitorii din municipiul Hunedoara, din judeţ, dar şi de 
turişti din restul ţării şi din străinătate (zona lacului Cinciş este inclusă în majoritatea pachetelor şi circuitelor turistice 
care vizează Castelul Huniazilor, Sarmisegetuza Ulpia Traiana, Sarmisegetuza Regia, Geoagiu Băi, Cetatea Deva şi 
alte obiective); în concluzie, se vor reduce şi locurile de muncă aferente zonei.  

Nu în ultimul rând,  perioada în care se intenţionează începerea golirii parţiale a lacului Cinciş coincide, 
culmea, cu intrarea în vigoare a unui Ordin de ministru privind prohibiţia la pescuit, iar în acest caz va fi afectată 
grav reproducerea populaţiei piscicole pe viitor. 

Ţinând cont de cele mai sus enunţate, vă rog respectuos, doamnă Ministru, să răspundeţi la următoarele 
întrebări: 
 
1. Puteţi stopa acest abuz al conducerii SGA Hunedoara-Deva? 
2. În situaţia în care din raţiuni de ordin tehnic/economic chiar este necesară golirea parţială a lacului Cinciş, 
puteţi solicita conducerii SGA Hunedoara-Deva ca operaţiunea de golire să se demareze în toamnă? În acest caz, 
lacul Cinciş va fi parţial golit pe perioada toamnă-iarnă (când va fi afectată minim fauna), iar până în primăvara 
următoare, lacul se va umple la capacitatea sa maximă.  
Doresc răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Carmen Hărău 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Oare cui îi mai pasă de sănătatea României? 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Ministrul Sănătăţii, prin declaraţia de săptămâna trecută, referitoare la desfiinţarea caselor judeţene de 
asigurări de sănătate şi a direcţiilor de sănătate publică, ne-a dat un nou motiv de consternare.  

Argumentele care stau la baza acestei decizii sunt, după cum declară ministrul Nicolăescu, reducerea 
birocraţiei, precum şi economii la bugetul sănătăţii. Însă domnul ministru face iarăşi o gafă care, din păcate, 
depăşeşte sfera politicului. Având susţinerea, se pare necondiţionată, a actualilor guvernanţi, domnul Ministru îşi 
încearcă puterile pe spatele românilor, întrebându-se probabil care este limita până la care USL-ul îl va lăsa să facă ce 
doreşte, fără să îi pese de repercusiuni şi consecinţe. Dacă o gafă politică este repede acoperită, această greşeală nu 
poate fi însă trecută cu vederea tot atât de uşor. Anunţul domnului Nicolăescu vine după numai câteva luni de 
guvernare şi vizează o măsură care a luat ani buni de analiză şi implementare, sistem dovedit nu numai în România, 
ci şi în Europa şi în lume. Această măsură seamănă mult prea mult cu distrugerea post-decembristă a clădirilor 
comuniste, clădiri care până la urmă erau tot ale românilor. Oare domnul Ministru este pătruns de spiritul 
revoluţionar şi crede că alegerile din decembrie 2012 au fost o revoluţie? 

Consider că schimbarea radicală a unui sistem naţional de asemenea anvergură poate avea loc numai după o 
amplă şi profundă dezbatere publică, lucru care nu s-a întâmplat. Dar poate aceasta este o regulă prea mică ca să îl 
oprească pe un ministru atât de mare, cum este domnul Nicolăescu. 

Dacă analizăm declaraţiile publice făcute de domnul Nicolăescu la începutul lunii februarie a.c., aflăm că: „în 
Legea bugetului de stat pe 2013, la anexa 10, veţi vedea Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi bugetul acestei 
instituţii”. Aşadar, suntem prinşi în declaraţii ameţitor de contradictorii. Sau adevărul este altul? Citind cu atenţie, 
vedem că domnul Ministru nu se referă la desfiinţarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ci doar la a celor 
judeţene. Desfiinţarea direcţiilor de sănătate – care sunt reprezentanţii Ministerului Sănătăţii în teritoriu – începem să 
întrevedem adevăratul plan al ministrului USL: centralizarea absolută a întregului sistem financiar al sănătăţii, cu alte 
cuvinte, controlul financiar absolut la nivel de stat al sistemului naţional de sănătate. Ne întrebăm retoric dacă nu 
cumva domnul Ministru nu crede că este prea mult, chiar şi pentru domnia sa. 

Prin măsura de desfiinţare, sau reorganizare, cum ne-aţi sfătuit să spunem dacă ne deranjează termenul de 
desfiinţare, nu faceţi altceva decât să suprabirocratizaţi sistemul şi să îngreunaţi condiţia pacienţilor, care vor fi 
nevoiţi să parcurgă distanţe considerabile până la una dintre cele 8 autorităţi regionale de sănătate publică. Ne temem 
că veţi complica lucrurile foarte mult, iar cei care vor duce povara măsurii luată de dumneavoastră, vor fi în primul 
rând pacienţii.  

O regulă simplă a simplificării birocraţiei este, domnule Ministru, aducerea serviciilor de sănătate cât mai 
aproape de pacient. Observăm că dumneavoastră le luaţi de lângă pacient, pentru a centraliza întreg sistemul de 
sănătate. În timp ce statele moderne pledează pentru descentralizare, România centralizează cel mai important sistem 
al său – sănătatea. Decizia Ministerului Sănătăţii va crea mari blocaje în sistem, deoarece până avizează autoritatea 
regională sau Ministerul măsurile ce trebuie luate cu celeritate la nivel judeţean sau local, pacientul aşteaptă, iar 
problemele de sănătate uneori chiar nu suportă aşteptare şi nici „amânări birocratice”.  

Implementarea acestei măsuri în lipsa unui studiu de impact, riscă să arunce în aer funcţionarea întregului 
sistem de sănătate. Trebuie evaluat impactul social, administrativ, economic şi financiar, după cum trebuie efectuată 
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o analiză serioasă a tuturor punctelor tari şi slabe pe care le implică o asemenea decizie politică.. Consider că aceasta 
era abordarea firească a lucrurilor şi nu să puneţi pe jar un sistem întreg, iar după aceea să reveniţi cu „lămuriri” care 
nu au făcut altceva decât să înceţoşeze şi mai mult situaţia, în loc să o clarifice.   

Mai mult, momentul în care anunţaţi această măsură nu este cel mai potrivit, cunoscut fiind faptul că la data 
de 1 aprilie 2013 începe perioada de contractare a serviciilor medicale. Nu este posibil ca subalternii dumneavoastră, 
mulţi dintre ei, viitori şomeri, să afle din mass media despre deciziile pe care le luaţi şi îi privesc în mod direct. 
Anunţul public al acestei măsuri era mai oportun după consultări prealabile cu specialiştii din interiorul sistemului 
sanitar.  

În finalul declaraţiei mele politice, fac apel la conducerea Ministerului Sănătăţii să iniţieze o serie de 
dezbatari publice serioase, transparente şi profunde, la care participe toţi actorii din sistemul sanitar, iar concluziile 
acestor dezbateri să reprezinte fundamentul actului normativ care îşi doreşte „revoluţionarea” sistemului sanitar din 
România. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Margareta Bogdănici 

 
*** 

  
 

USL poluează fonic o Românie întreagă 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 

Am asistat în ultimii şase ani la 11 schimbări ale taxei de mediu din dorinţa de a ocroti mediul înconjurător şi 
de a ne proteja împotriva poluării excesive. După ani de zile de încercări de perfecţionare a legislaţiei, de susţinere a 
programului Rabla prin care s-a promovat ideea de înnoire a parcului auto, Victor Ponta s-a pregătit să dea o lovitură 
de graţie prin intermediul uneia dintre cele mai abuzive şi aberante taxe impuse de Guvernul USL - timbrul de mediu. 

După ani de zile în care statul a cheltuit sute de milioane de Euro, promovând programul Rabla, acum, graţie 
USL, contra unei taxe de 200 sau 300 de euro, importul unor maşini non Euro sau Euro 1 este permisă şi chiar 
încurajată. Astfel, banii cheltuiţi pe programul Rabla se duc pe apa sâmbetei. 

Conform noii formule de calcul, taxa va creşte cu până la 30 la sută pentru maşinile Euro 3 şi Euro 4 şi va 
scădea drastic pentru cele non-Euro, Euro 1 şi Euro 2. Din exemplele de mai sus, se vede clar că maşinile foarte 
poluante sunt favorizate în detrimentul celor mai puţin poluante, iar legea în varianta propusă de USL, va încuraja 
achiziţionarea unor autovehicule mai vechi, deci implicit mai poluante, în loc să stimuleze cumpărarea unora noi, 
care au o cotă de poluare mult mai redusă. 
Astfel că, taxa impusă de guvernul USL îi va forţa pe proprietari să lungească durata de utilizare a maşinilor vechi.  

În aceste condiţii, mulţi dintre români vor fi tentaţi să se orienteze spre varianta cea mai ieftină, atât timp cât 
taxa pentru un autovechicul non-euro este incomparabil mai mică decât pentru o maşină Euro 4, de exemplu.  

Motivaţia dată de către Rovana Plumb, actualul ministru al mediului, este cel puţin aberantă: o maşină veche 
poluează mai puţin pentru că are o durată de viaţă mai mică.  

Cel mai probabil se va întâmpla exact opusul: lipsiţi de posibilităţi financiare, mulţi români îşi vor cumpăra 
autovehicule vechi, din Vest, cu preţuri sub o mie de euro cu care vor merge mulţi ani pentru că nu vor avea bani de 
altele mai noi.  

Concret, stimaţi colegi, am ajuns să promovăm poluarea. Pe lângă faptul că România are o infrastructură 
depăşită până şi de ţările din lumea a treia, actuala legislaţie promovează un concept blamat de către orice tară care 
are conducători responsabili şi raţionali. 

Să nu uităm că taxa de mediu, camuflată sub diverse nume, a fost unul dintre punctele tari ale USL. Au 
promis sus şi tare că vor elimina acest bir şi că atât timp cât vor fi la putere, nu va mai exista nici un astfel de impozit. 
Bătaia de joc la adresa românilor culminează cu faptul că nici nu există un mod clar de calcul al acestei taxe. 

Realitatea arată total altfel: pe lângă faptul că vor să ne îngroape în taxe, USL doreşte să ne îngroape şi-n praf 
şi-n noxe şi mai ales, în discursuri demagogice.  
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Chiar dacă sunteţi ascunşi în spatele unui 70 la sută majoritar, nu este necesar să ascundeţi şi faptul că puteţi 
gândi, dragi colegi USL.  

Nu am văzut până la acest moment o măsură concretă, reală şi viabilă de stimulare economică. Nu am văzut 
eliminată nici una dintre taxele pe care din opoziţie, le-aţi desfiinţat şi imputat unui Guvern măcinat de criză. Nu am 
văzut altceva, în cele 10 luni de guvernare, decât circ şi pâine, şi aia impozitată altfel faţă de cum aţi promis din 
opoziţie. 

Este timpul ca USL să devină responsabilă şi să renunţe la măştile ipocriziei pe care ni le arată în fiecare zi. 
Nu ne jigniţi, dragi colegi: nu mai poluaţi nici mediul şi nici mintea alegătorilor voştri! 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Camelia-Margareta Bogdănici 
Obiectul interpelării: Lămuriri privind încheierea Contractului-cadru din sănătate,   
                                  planificată pentru data 31.03.2013 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Având în vedere că procesul de reorganizare a sistemului naţional de sănătate, demarat de curând de către 

Ministerul Sănătăţii, vizează reorganizarea - desfiinţarea caselor judeţene asigurări de sănătate şi a direcţiilor 
judeţene de sănătate publică, iar acest fapt plasează sub semnul incertitudinii încheierea Contractului-cadru din 
sănătate, vă rog, Domnule Ministru, să ne comunicaţi următoarele: 

- condiţiile în care se va proceda la contractarea serviciilor medicale pentru anul 2013, câtă vreme activitatea instituţiei 
responsabile de acest lucru este profund afectată de măsura reorganizării-desfiinţării; 

- dacă, în condiţiile actuale, încheierea Contractului-cadru din sănătate se va realiza la data stabilită de Ministerul 
Sănătăţii, şi anume pe 31.03.2013. 
Solicit răspuns scris si oral. 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Camelia-Margareta Bogdănici 
Obiectul interpelării:Creşterea salariilor medicilor rezidenţi   

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Situaţia dificilă în care se află astăzi medicii rezidenţi din România îi determină pe tot mai mulţi dintre aceşti 

tineri să părăsească sistemul sanitar românesc. Fără îndoială, deficitul resursei umane din sistemul sanitar, despre 
care cu toţii vorbim, are legătură cu plecarea masivă a acestora din sistem. Principalul motiv pentru care medicii 
rezidenţi pleacă din sistem este salariul foarte mic pe care îl au. Cu banii câştigaţi în România nu îşi pot cumpăra nici 
măcar un tratat de medicină, dar să îşi mai asigure şi condiţiile minime pentru traiul lunar: chirie, cărţi, participare la 
congrese medicale, mâncare etc., în cazul în care nu au şi o familie de întreţinut. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 
Newsletter nr. 7 - 2013 săptămâna 18 – 22 martie 

2013  

 

96

Consider că Ministerul Sănătăţii trebuie să identifice sursele necesare creşterii salariilor medicilor rezidenţi şi 
să se implice urgent în soluţionarea acestei situaţii care nu mai suportă amânare.   

Având în vedere considerentele de mai sus, vă rog, Domnule Ministru, să ne comunicaţi următoarele aspecte: 
- dacă Ministerul Sănătăţii are în vedere creşterea salariilor medicilor rezidenţi; 
- care este orizontul de timp în care conducerea Ministerului Sănătăţii va dispune această măsură. 

Solicit răspuns scris si oral. 
Vă mulţumesc. 
 

**** 
 

 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Camelia-Margareta Bogdănici 
Obiectul interpelării: Trecerea spitalelor CFR din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a 
Ministerului Sănătăţii 

 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Activitatea medicală, aşa cum este ea concepută în reţeaua de asistenţă profilactică şi curativă, are rolul 

tocmai de a participa la buna funcţionarea a reţelei de transport a României,  asigurând încadrarea în structurile de 
transport cu personal apt pentru locurile de muncă ce implică activităţi de siguranţă naţională. Reţeaua medicală a 
Ministerului Transporturilor, de altfel foarte bine organizată în acest moment, este alcătuită din 15 spitale clinice şi 
generale care au în subordine 22 ambulatorii de specialitate în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 22 de comisii 
teritoriale de siguranţa circulaţiei.  

În acest moment, la Spitalul General CF Paşcani (nu este singurul spital CFR care implementează proiecte cu 
finanţare europeană) este în curs de derulare proiectul cu finanţare nerambursabilă E-sănătate - Servicii medicale de 
calitate prin informatizare.  
În calitate de deputat din judeţul Iaşi, permiteţi-mi, Domnule Ministru, să vă adresez respectuoasa rugăminte de a ne 
comunica următoarele aspecte: 
1. cum vedeţi funcţionarea celor 22 de ambulatorii de specialitate din cadrul spitalelor CFR, în lumina 
prevederilor Proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sanitar; 
2. ce se va întâmpla cu proiectele cu finanţare europeană, aflate în derulare, cunoscut fiind faptul că instituţia 
sau ministerul cu care s-a semnat contractul nu pot fi desfiinţate, conform directivelor europene, timp de cinci ani de 
la finalizarea proiectului; 
3. ce se va întâmpla cu aparatura şi laboratoarele de analiză din cadrul spitalelor CFR. 
Solicit răspuns scris şi oral. 

Vă mulţumesc. 
 

*** 
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Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Petru Movilă 
Obiectul interpelării:Revizuirea pachetului de servicii medicale de bază şi pachetul suplimentar de servicii 
medicale 
 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Având în vedere că se apropie momentul contractării serviciilor medicale pentru anul 2013, dar şi pentru 

clarificarea informaţiilor contradictorii care circulă în mass media, vă rog, Domnule Ministru, să ne comunicaţi mai 
multe aspecte privind reglementarea pachetului de servicii medicale de bază, cât şi a pachetului suplimentar: 

- care sunt serviciile medicale ce vor compune pachetul de bază şi cărei categorii de beneficiari se adresează; 
- care sunt serviciile medicale ce urmează a fi incluse în pachetul suplimentar de servicii medicale; 
- care sunt categoriile de beneficiari ai pachetului suplimentar de servicii medicale, pentru că înţelegem că va avea la 

bază asigurările private de sănătate; 
- referitor la pachetul suplimentar de servicii medicale, înţelegem că se doreşte ca o parte din poliţa de asigurare să fie 

deductibilă din impozitul pe venit. În aceste condiţii, va creşte contribuţia la fondul asigurărilor sociale de sănătate 
pentru asiguraţi? 

- data la care Ministerul va definitiva normele care reglementează pachetul de servicii medicale (de bază şi 
suplimentar).  
Solicit răspuns scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 
 

*** 
 
 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Derularea programului de modernizare a maternităţilor din ţară 
 
Stimate Domnule Ministru, 

 
  
            Întrucât Ministerul Sănătăţii a anunţat reluarea programului de reabilitare şi modernizare a maternităţilor din 
ţară, vă rog să ne precizaţi: 
1. valoarea acestui proiect şi sursa de finanţare; 
2. care sunt maternităţile incluse în acest program; 
3. data semnării contractului pentru fiecare dintre maternităţile incluse în program; 
4. termenul de finalizare a fiecărui contract. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 
 

Desfiinţarea liceelor tehnologice şi reînfiinţarea şcolilor de arte şi meserii 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

 
În ultimii ani, liceele tehnologice au avut o rată de promovabilitate a bacalaureatului din ce în ce mai scăzută, 

ce poate fi o consecinţă directă a desfiinţării în anul 2009 a şcolilor de arte şi meserii. Poate că o parte dintre elevii 
acestor licee trebuiau să se îndrepte spre filiera învăţământului profesional, care însă nu mai există astăzi ca 
alternativă la liceele teoretice.   

Rezultatele obţinute în ultimii ani la bacalaureat de către elevii liceelor tehnologice ne demonstrează că 
desfiinţarea SAM-urilor nu a fost cea mai bună decizie, iar la acel moment este necesară o regândire a liceelor 
tehnologice. 

În lumina celor de ma sus, vă rog, Domnule Ministru, să ne comunicaţi: 
- dacă Ministerul pe care îl conduceţi are în vedere desfiinţarea liceelor tehnologice în favoarea reînfiinţării 

învăţământului profesional - a şcolilor de arte şi meserii; 
- în situaţia în care Ministerul vizează luarea unei decizii în acest sens, care este orizontul de timp în care această 

măsură se va concretiza. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 
 

Situaţia exporturilor de alimente 
 

Avand in vedere contextul actual in care presa de la nivel national a semnalat in repetate randuri faptul ca 
producatorii din Romania ar fi exportat produse neconforme cu standardele de etichetare si normele de siguranta 
alimentara, fac urmatoarele precizari: 

Doresc să fac apel la respectarea unei prezumpţii de bună credinţă, de care producătorul ar trebui să se 
bucure, până la definitivarea analizelor, şi deci existenţa unei probe contrare. De asemenea, trebuie stabilita cu 
certitudine provenienta acelor loturi, mai ales in situatia in care exportul s-a facut catre un procesator intermediar. 

Autorităţile responsabile trebuie să gestioneze mai bine astfel de situaţii, păstrând confidenţialitatea pentru a 
nu afecta drepturile societăţilor implicate. Sunt condamnabile scurgerile de informatii din institutiile responsabile, iar 
fenomenul de diseminare necontrolata inaintea definitivarii unor analize relevante, si deci inaintea existentei unor 
probe concludente, aduce daune substantiale industriei nationale de profil si poate avea efecte ce se rasfrang inclusiv 
asupra angajati si a familiilor acestora. 

Imi exprim solidaritatea fata de producatorii romani si dezaprob ferm orice forma de comportament 
denigrator, manifestat atat la nivel national cat si european. Solicit in acest sens tratarea acestor chestiuni cu 
responsabilitate, atat de catre autoritati cat si de presa si societatea civila. 

In viitor, sugerez aplicarea corecta a conceptului de diplomatie a relatiilor economice pentru gestionarea 
corecta a unor astfel de situatii pe plan international. 

 
Deputat, 

Maria Grecea 
 

*** 
 

Salariaţii din învăţământ sunt discriminaţi, ministrul Educaţiei tace mâlc! 
 

M-am adresat ministrului Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, într-o problemă a întregului sistem de 
învăţământ din România, şi anume diferenţierea nejustificată a indemnizaţiei de conducere pentru directorii unităţilor 
de învăţământ. I-am atras atenţia asupra situaţiei discriminatorie, în opinia sindicaliştilor din învăţământ,  în care 
funcţionează normativul privind indemnizaţia anumitor directori din învăţământ, reglementară de anexa nr. 4.2. din 
Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic. Astfel, directorilor titulari, cu studii 
superioare, pe catedrele de gimnaziu sau liceu, li se acordă un spor de conducere de între 25% şi 35%-conform 
poziţiei 5 din anexă. În acelaşi timp, directorii cu studii superioare titulari pe posturi de directori în instituţii de 
învăţământ preşcolar sau primar, au un spor de indemnizaţie de până la 25%-poziţia 7 din anexă. Acest fapt se 
întâmplă doar pentru că unii sunt directori la unităţi de învăţământ pentru preşcolari (grădiniţe)/ învăţământ primar, 
iar ceilalţi la gimnaziu/liceu, cu toate că studiile respectivilor conducători de unităţi nu diferă, iar responsabilităţile şi 
competenţele lor sunt aceleaşi.  
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În această situaţie se află şi sunt nedreptăţiţi angajaţii din 30 de unităţi de învăţământ din cele 130 existente 
în judeţul Brăila, respectiv din cadrul şcolilor generale Bărăganul, Gropeni, Racoviţă, Stăncuţa, Vădeni, Zăvoaia, etc. 
Bineînţeles că la nivel naţional salariaţii din sistem prejudiciaţi de acest act normativ sunt de ordinul sutelor, iar 
speranţa lor de a intra în normalitate se lasă încă aşteptată. Sindicatele din învăţământ sunt de părere că situaţia s-ar 
putea rezolva printr-un Ordin al Ministrului Educaţiei, care să comaseze poziţiile 5 cu 7 din anexa nr. 4.2. din Legea 
nr. 63/2011.   

Într-un document oficial, l-am întrebat pe ministrul Educaţiei ce măsuri intenţionează să ia pentru a elimina 
discriminarea amintită şi diferenţierea nejustificată a indemnizaţiei de conducere pentru directorii unităţilor de 
învăţământ de acelaşi nivel. Sper din suflet să îmi răspundă în cel mai scurt timp, având în vedere lipsa de reacţie pe 
care acelaşi ministrul a avut-o faţă de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”, condusă de Marius Nistor, 
care a avut până acum două demersuri în acest sens, în noiembrie 2012 şi în ianuarie 2013, fără ca Ministerul să se 
deranjeze cu vreun răspuns. Oricum, până ce ministrul ocupat al Educaţiei va răspunde la interpelarea mea, noroc că 
este obligat să o facă!, am solicitat un punct de vedere şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
autoritate care poate decide dacă în cazul semnalat există elemente discriminatorii. 
 

Deputat, 
Marioara Nistor 

 
*** 

 
Ministrul Agriculturii trebuie să răspundă cu demisia pentru scandalurile alimentare care bulversează 

românii 
 

Am primit răspuns din partea conducerii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor la interpelarea referitoare la implicarea României în scandalul european al consumului de carne de cal. 
Aminteam faptul că polemica internaţională izbucnită în urma descoperirii de carne de cal în lasagna vândută ca fiind 
de vită, a „oferit” României o nouă bilă neagră pe eşichierul european, cel puţin la nivelul imaginii. Dincolo de 
dimensiunea negativă a scandalului, am remarcat că „bunele practici” continuă în domeniul agro-alimentar autohton, 
mă refer la proliferarea funcţionării unor firme cel puţin dubioase, care, mai mult, au şi drept de export. 

Secretarul de stat demisionar al instituţiei, Mihai Ţurcanu, a arătat că, în urma verificărilor efectuate la cele 
două unităţi de abatorizare care au făcut obiectul alertei primite de la Uniunea Europeană, „nu au fost identificate 
deficienţe în ceea ce priveşte comerţul intracomunitar cu carne de cal şi etichetarea cărnii de cal”. De asemenea, în 
documentul ANSVSA se mai arată că în România sunt autorizate sanitar veterinar un număr de 149 de abatoare, din 
care şase în judeţul Brăila. Totodată, Ţurcanu a mai adăugat că instituţia pe care a condus-o „nu are în competenţă 
combaterea evaziunii fiscale”.  

Nu am cum să fiu mulţumită de răspunsul primit de la ANSVSA! După cum s-a văzut, semnalele pe care le-
am tras la adresa funcţionării instituţiilor responsabile de siguranţa alimentară a românilor au fost pertinente, iar 
conducerea ANSVSA a fost decapitată. Între timp, România a fost implicată în alte numeroase scandaluri în 
domeniu, de la curcani exportaţi cu antibiotice veterinare, la laptele infestat cu aflatoxină. Toate aceste necazuri 
trebuie să pună pe gânduri autorităţile, cu atât mai mult cu cât românii sunt bulversaţi şi nu mai ştiu, pe bună dreptate, 
ce să cumpere şi ce să mănânce! 

Este evident şi faptul că demisia sau demiterea şefului ANSVSA nu a rezolvat problemele din sistem. 
Inclusiv după plecarea lui Ţurcanu din funcţie situaţia nu s-a ameliorat. Noul şef al instituţiei se contrazice cu 
directorii din teritoriu, în continuare autorităţile nu se pun de acord cu vinovăţia sau nevinovăţia celor implicaţi. 
Explozia de scandaluri alimentare din ultima perioadă ar trebui însuşită mai apăsat de conducerea Guvernului Ponta. 
Consider că Ministerul Agriculturii are o importantă parte de vină în aceste nereguli cu conotaţii internaţionale, iar 
ministrul de resort, domnul Daniel Constantin, ar face bine să-şi prezinte demisia de onoare şi să lase în locul său pe 
cineva care să facă ordine în sistem. 

Deputat, 
Marioara Nistor 

 
*** 
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De ce nu funcţionează programul Primul Siloz? 
 
Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi colegi, 
 
 În principal datorită profilului eminamente agricol al judeţului Teleorman, agricultura a început să fie o temă 
recurentă în declaraţiile mele politice. Când agricultura reprezintă  singura sursă de venit a multor teleormăneni este 
inevitabil ca aceştia să nu ajungă la biroul parlamentar pentru a cere explicaţii pentru a cere ajutor sau pur şi simplu 
pentru a fi ascultaţi de cineva care le poate aduce problemele în atenţia celor care pot şi trebuie să le rezolve.  
 În judeţul Teleorman dar, sunt sigur că, şi în multe alte judeţe cu profil economic agricol, se petrece un 
fenomen cel puţin ciudat. Fermierii locali îşi vând producţia de cereale direct din câmp pe un preţ care abia acoperă 
cheltuielile de însămânţare şi recoltă.  Motivul principal pentru această practică este lipsa totală a capacităţilor proprii 
de stocare a produselor agricole recoltate. Până la urmă fermierul procedează ca orice agent economic care se 
confruntă cu posibilitatea unei pierderi: acceptă prima ofertă primită pentru că, în caz contrar, poate ajunge în situaţia 
în care întreaga cultură îi este compromisă.  

Nu am fi în România dacă neajunsurile fermierilor nu ar însemna un profit considerabil pentru altcineva. Aşa 
că, stimaţi colegi această nişă a fost umplută de către „băieţii deştepţi” din agricultură. Iată că nu numai în energie 
avem băieţi deştepţi. Samsarul de grâu căştigă posibilitatea de a seta preţul, bineînţeles în detrimentul fermierilor de 
rând pentru că samsarul are capacitatea de stocare a produselor cereale în timp ce fermierul local nu. Samsarul are 
piaţă de desfacere în timp ce fermierul local nu. 

Statul trebuie să realizeze stimaţi colegi că aici se află un imens flagel de evaziune fiscală şi deşi guvernul 
Ponta a declarat un adevărat război evaziunii fiscale ignoră, cu bună ştiinţă sau nu acest fenomen, care îmi este adus 
la cunoştinţă de către mulţi fermieri din Teleorman. 

Programul primul siloz ar fi fost o idee bună din punctul meu de vedere dacă nu s-ar fi oprit la stadiul de 
promisiune electorală. A da posibilitatea unui producător mic să stocheze produsele cereale în aşteptarea unui preţ 
mai bun sau măcar a unei alternative, cred că este datoria minimă a unui stat care vrea să protejeze şi interesele 
economice ale fermierilor locali care plătesc la rândul lor taxe chiar dacă nu servesc interesele mari economice ale 
speculatorilor din agricultură.  

Ce s-a întâmplat cu acest program? Avantajele par lesne de înţeles: eliminarea sau măcar reducerea evaziunii 
fiscale, îmbunătăţirea capacităţilor de producţie locale, creşterea competitivităţii reale în piaţa de cereale şi implicit în 
piaţa zootehnică. Oare Guvernul prin Ministerul Agriculturii nu doreşte să susţină o măsură simplă care ar putea 
aduce atât de multe avantaje? “Răspunsul e vânare de vânt” ca să citez poetul.  

Vă rog stimaţi colegi din Guvern şi mai ales din Ministerul Agriculturii să luaţi aminte că sunt foarte mulţi 
fermieri în România care şi-au pus speranţele în ceea ce dumneavoastră le-aţi promis  şi, pe măsură ce ne îndepărtăm 
de momentul alegerilor din decembrie 2012, aşteptările  acestora cresc şi dacă nu vă ţineţi de cuvânt, dacă nu 
încercaţi măcar să faceţi ceva pentru a întări poziţia fermierilor locali pe piaţă şi în societate tare îmi este că vă vor 
schimba exact aşa cum v-au pus pe aceste poziţii pe care confortabil le ocupaţi.  
 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Alin – Constantin Bucur 

 
*** 
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Fondurile structurale şi de coeziune aceeaşi poveste cu final previzibil 

 
Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi colegi, 
 

Efervescenţa cu care a fost primită actuala guvernare ne-a dat tuturor speranţe de mai bine.  
Un punct de forţă al programului politic cu care fiecare formaţiune politică s-a prezentat în faţa electoratului a fost şi 
rămâne absorbţia fondurilor europene. Despre acest subiect consider că este bine să vorbim mai mult acum, când 
avem timp să judecăm la rece eficienţa sistemului prin care aceste fonduri ar trebui să ajungă la beneficiari, pentru că, 
nu-i aşa, beneficiarii finali ai acestor fonduri sunt cei care din 4 în 4 ani ne dau, prin vot, dreptul să îi reprezentăm în 
Parlament.  
 Optimismul actualei administraţii centrale se află la cote îmbucurător de mari. Dacă domnul ministru al 
Fondurilor Europene consideră cu fermitate că până la sfârşitul anului România va avea o rată de absorbţie de peste 
50% eu nu pot decât să îi urez succes dar în acelaşi timp să îmi pun întrebarea pe care cei mai mulţi dintre noi ar 
trebui să şi-o pună: Cum? 
 Situaţia actuală este mai puţin optimistă decât lasă să se vadă guvernanţii noştri. La sfârşitul anului 2011 rata 
reală de absorbţie se situa la cota de 5,5%. Raportările Comisiei Europene situau România pe ultimul loc în UE la 
nivelul de fonduri atrase. Programele operaţionale sectoriale însumau 19 miliarde de euro: 5,7 miliarde pe 
transporturi, 5,6 pe mediu, 4,3 pe POS Regio, 3,5 pe POSDRU, 2,55 pe creşterea competitivităţii şi aproximativ 378 
milioane de această dată pe PODCA şi asistenţă tehnică. Gândiţi-vă stimaţi colegi ce ar fi însemnat pentru PIB-ul 
României o rată de absorbţie de 50% a acestor fonduri.  
 Un an mai târziu lucrurile au început să se amelioreze şi România încheie anul 2012 cu o rată de absorbţie de 
11,47%, procent care ar putea părea decent prin prisma faptului că este cu 50% mai mare decât în anul precedent dar, 
în acelaşi timp acest procent ne situează încă pe ultimul loc în europa la nivelul fondurilor absorbite. Spre exemplu 
Bulgaria a ajuns, dacă nu mă înşel la o cotă de 24% rată de absorbţie. Citez aceste cifre nu pentru a plictisi ci pentru a 
pune lucrurile în perspectivă. Aşteptările pe care le putem avea de la un sistem care funcţionează de peste opt ani, cu 
aceste rezultate sunt cel puţin supraestimate.  

Experienţa ne-a învăţat că rata de absorbţie a fondurilor europene ţine de câţiva factori foarte clari şi 
cuantificabili. Degeaba ne mărim aşteăptările cu reforma administrativ-teritorială stimaţi colegi, aşteptându-ne să 
atragem sume nebănuite de la CE pentru că am creat o suprastructură administrativă în România, numită regiune. 
Degeaba ne aşteptăm să eficientizăm absorbţia fondurilor europene prin crearea unui minister specializat pe acest 
domeniu când avem câte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional care funcţionează sub 
ministere diferite.  

Aceste mişcări sistemice nu influenţează deloc cei doi factori care din păcare controlează în mod direct 
nivelul de bani europeni care ajung la beneficiarii reali din România. Nu cred că trebuie să ne ascundem stimaţi 
colegi de un adevăr pe care, într-un fel sau altul fiecare dintre noi îl cunoaşte. Poate unii dintre noi mai bine decât 
alţii ştiu că sistemul clientelar politic a instituit o corupţie generalizată în sistemul de împrăştiere a acestor bani. Nu 
cred că trebuie să fim atât de încrezători că lucrurile se vor schimba în bine atâta timp cât singura soluţie reală este 
rocada mare între un sistem clientelar bazat pe corupţia ultimilor 4 ani şi un alt sistem clientelar bazat pe corupţia 
următorilor 4 ani. 

Cei doi factori care au influenţat până acum rata de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune sunt 
corupţia şi buna guvernare. Desigur, invers - proporţionali aceşti factori trebuie să fie recunoscuţi ca atare de către cei 
care au astăzi responsabilitatea să aducă într-adevăr România la cota promisă de 50% rată de absorbţie. Dacă 
fenomenul corupţiei nu este abordat ca atare, atunci, stimaţi colegi, am ajuns din nou în situaţia în care ne facem că 
nu vedem şi lansăm afirmaţii neacoperite care servesc un interes politic îngust şi de scurtă durată.  
Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat, 
Ioana Dumitru 
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 Interpelare 
 
 
Adresată: domnului ministru Liviu Dragnea, ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
De către: deputat: Maria Grecea 
Obiectul interpelării: Reforma administrativ-teritorială 
 
 
În temeiul: 
 art. 112 alin. 1 din Constituţia României şi  
 art. 173 - 180 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  
adresez prezenta 
 
INTERPELARE 
Domnule Ministru, în contextul actual al planificării unei noi organizări administrativ teritoriale a României, este 
momentul să reflectăm asupra corelării realităţii sociale cu orientarea legislativă. 
În prezent, numărul ridicat de localităţi, în special rurale, a dus inevitabil la un număr nejustificat al funcţionarilor 
care lucrează în cadrul administraţiei locale, dar şi la discrepanţe majore între prevederile din cadrul anexelor Legii 
351, care prevăd indicatorii cantitativi şi calitativi minimali şi realitatea din teren. 
În ultimii zece ani, au apărut 200 de noi localităţi, oraşe şi comune, cu 80 de comune care au sub 1000 de locuitori, în 
2002 fiind doar 49 de astfel de localităţi. 
Reforma administrativă trebuie să fie determinată şi de o premisă a relaţiilor de interdependenţă economică şi socială 
între două sau mai multe municipalităţi. Având în vedere emergenţa zonelor periurbane, finanţarea serviciilor publice 
întâmpină dificultăţi majore, taxele fiind plătite într-o comunitate iar serviciul folosit este prestat de către o alta 
administraţie. 
Astfel, populaţia care locuieşte în localităţile dezvoltate în jurul marilor oraşe sau municipii beneficiază de serviciile 
publice de ordin sanitar, educaţional sau cultural ale acestora din urmă, fără a contribui la bugetul local. 
Per a contrario, este necesar să se aibă în  verere o diferenţiere a impozitelor plătite pentru proprietăţile imobiliare 
deţinute, în funcţie de nivelul calitativ şi cantitativ al serviciilor publice din zona unde aceste imobile sunt situate. 
Doresc, domnule ministru, să atrag atenţia şi asupra necesităţii eficientizării administrativ-teritoriale locale în vederea 
atragerii fondurilor europene. 
Având în vedere cele arătate, vă solicit să-mi comunicaţi următoarele: 
Dacă aveţi în vedere o nouă împărţire administrativ-teritorială a municipiilor, oraşelor şi a comunelor?  
Dacă aveţi în vedere anumite criterii pentru definirea noilor unităţi administrativ- teritoriale, având în vedere 
prevederile Legii 351 din 2001? 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
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 Întrebare 
 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Contracte de management încheiate de Ministerul Economiei 
  
Domnule ministru, 
  
Pentru o corectă şi completă informare a parlamentarilor din circumscripţia electorală Gorj, vă rog să-mi puneţi la 
dispoziţie următoarele documente: 
1.                Contractul de management încheiat între Ministerul Economiei şi conducerea Complexului Energetic 
Oltenia - SA; 
2.                Contractul de consultanţă încheiat între Ministerul Economiei şi compania Kienbaum Consultants 
International România referitor la C.E.O. 

Menţionez că solicit aceste informaţii în contextul analizării situaţiei C.E.O. şi identificării soluţiei care să 
ducă la eficientizarea activităţii C.E.O. şi salvarea locurilor de muncă ale angajaţilor Complexului. 
  
Solicit răspuns scris. 
 

 
Deputat, 

Răzvan Rotaru 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 
 

 Declaraţii politice 
 

Excesele UDMR 
 

De câteva săptămâni asistăm la o nouă reprezentație a spectacolului intitulat “Autonomia Ținutului Secuiesc“, 
prin arborarea steagului secuiesc în Ungaria și afirmațiile unor înalți oficiali maghiari, dar și prin discuțiile create de 
unii lideri UDMR cu privire la revizuirea art.1 din Constituția României.  

În ceea ce unii numesc “scandalul arborării steagului secuiesc“, poziția diplomației române nu a întârziat să 
apară și consider că a fost una promptă, fermă și fără loc de interpretări.   

Sunt poate capitole unde România trebuie să producă unele schimbări sau să aducă îmbunătățiri, însă trebuie să 
recunoaștem, atât noi cât și domnii de la UDMR, că domeniul minorităților nu este unul dintre ele.  

Dacă este vorba de autonomia culturală a minorității maghiare atunci mă întreb și intreb dacă nu cumva 
comunitatea maghiară cere ceva ce deja a obținut.  

Dacă aceste manifestări anuale în jurul zilei de 15 martie urmăresc autonomia teritorială adică federalizarea 
României, calific acest deziderat ca fiind inacceptabil. Sau prin propunerile pe care le faceţi se așteaptă proiectul de 
regionalizare a țării pentru a vă atinge obiectivul de secesiune, de separate pe criterii etnice?!  

 În urma procesului de integrare în Uniunea Europeană, țara noastră a dezvoltat unul dintre cele mai bune 
sisteme de protecție a minorităților din Europa.  

Este foarte clar pentru mine, așa cum ar trebui să fie pentru fiecare cetățean roman, indiferent de etnie, că odată 
cu drepturile pe care statul ți le oferă, există și obligații, una dintre aceste obligații fiind respectarea legilor și a 
Constituției.  

Iar dacă legea interzice utilizarea altor însemne decât cele oficiale, lucrurile pentru mine sunt foarte clare. 
Într-adevăr situația creată de arborarea steagului Ținutului Secuiesc poate fi una sensibilă, însă ea trebuie 

tratată cu fermitate fără a ne lăsa atrași într-un joc a cărei miză este poate una electorală, având în vedere că proiectul 
de lege care ar putea să se aplice alegerilor din 2014 din Ungaria prevede că toți cetățenii unguri, inclusiv cei din 
afara țării, pot vota.  

Dincolo de afirmațiilor unor oficiali maghiari, declarațiile unor lideri UDMR cu privire la revizuirea art. 1 din 
Constitutie încearcă să producă o oarecare rumoare.  

Întotodeauna am fost adeptul ideii că toți cetățenii României indiferent de sex, religie, etnie să se bucure 
nemijlocit de toate drepturile individuale prevăzute în legislația țării, deci drepturi ce țin de fiecare cetățean român. 
Dar niciodată nu am fost de acord cu beneficiul unor drepturi colective, discreţionare, deci drepturi ale unor 
colectivități fie ele și de natură etnică. Dar să nu uităm că aferent unor drepturi, fie ele și colective trebuie să ne 
asumăm și niște obligații rezultate din calitatea noastră de cetățeni români.    

Domnilor de la UDMR, așa cum bine știți, mai ales cei care în calitate de miniștrii ați jurat pe Biblie să 
respectați Constituția, “România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”. 

Iar ca lucrurile să fie și mai clare pentru colegii de la UDMR, art.152 din Constituție prevede clar limitele 
revizuirii acesteia: “Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul naţional, independent, unitar și indivizibil al 
statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiției, pluralismul politic 
și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii”. 

Constat însă că minoritatea maghiară deși beneficiază de drepturi multiple (de toate felurile) prin unii 
reprezentanți uită tocmai obligațiile ce le revin în calitate de cetățeni români: să respecte Constituția României!  
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Pentru mine, ca și pentru colegii din UDMR, dar și pentru fiecare cetățean al acestei țări, lucrurile ar trebui să 
fie foarte clare: respectarea Constituției este una dintre cele mai importante obligații de cetățean al acestei țări.  

 
Deputat, 

Constantin Avram 
 

*** 
 

Cine vrea să distrugă industria alimentară românească? 
 

Scandalurile alimentare care au cuprins România în ultima perioadă, cu conotaţii internaţionale mai puţin faste 
pentru imaginea noastră în Europa, nu au apărut din senin! Mai mulţi specialişti, dintre cei mai importanţi 
producători autohtoni, au avertizat public asupra faptului că evenimentele nedorite din domeniu nu sunt 
întâmplătoare şi vor avea efecte negative pe termen lung pentru producţia alimentară românească. Pe bună dreptate, 
apar semne de întrebare dacă nu cumva cineva vrea ca România să importe din ce în ce mai mult, dacă nu există un 
interes pentru a scoate în afara comerţului produsele autohtone. Scandalurile alimentare din România reprezintă, de 
fapt, un atac violent la adresa industriei alimentare româneşti. Mai mult, românii au fost bulversaţi de apariţia 
aproape zilnică a unor alarme alimentare, astfel încât, pe bună dreptate, consumul este în pericol, iar oamenii pierd 
timp preţios pentru a se gândi ce produse să mai consume pentru a fi în siguranţă.  

În realitate, şirul parcă de neoprit al acestor scandaluri vizează obţinerea controlului pieţei de producţie, 
verificare şi desfacere a alimentelor consumate de români. Au fost puse la zid, de-a valma, nu numai abatoarele şi 
laboratoarele, ba chiar şi ANSVSA, instituţia care răspunde de siguranţa alimentară, fără să se facă distincţia firească 
legată de prezumţia de nevinovăţie a celor implicaţi. Până la urmă, s-a dovedit faptul că România nu are o problemă 
internă în domeniu. Greşeala din scandalul internaţional al cărnii de cal nu ne-a aparţinut, iar celelalte potenţiale 
nereguli au fost amplificate la maximum. Nici la ferma de curcani, reclamaţi de Germania ca având un conţinut 
periculos de antibiotice, nu s-au găsit nereguli, iar laptele din comerţ este bun de consum...  

În opinia mea, isteria din domeniul siguranţei alimentare este diversionistă şi voit indusă pentru a deruta 
românii şi a afecta industria de resort autohtonă. Nu este normal ceea ce se întâmplă, nu trebuie să generalizăm şi să 
încercăm să distrugem industria naţională, astfel de acţiuni fiind extrem de păguboase pentru întregul sistem de 
procesare şi control al alimentelor. Consider că reacţia autorităţilor din domeniu a fost promptă şi bazată pe realism, 
încercându-se rezolvarea punctuală a disfuncţiilor apărute. Autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor trebuie să acţioneze cu rapiditate, să vină imediat cu răspunsurile clarificatoare. Sunt sigură că statul 
român va acţiona cu profesionalism, în aşa fel încât să apere atât producţia internă, cât şi încrederea populaţiei în 
alimentele româneşti!  
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Industria metalurgică a României, fostă glorie, viitoare ruină a economiei naţionale 

  
Industria metalurgică românească a cunoscut, în ultimul secol, una dintre cele mai spectaculoase creşteri la 

nivel mondial, ajungând să fie comparabilă cu ramuri economice de acelaşi tip din ţări dezvoltate din Europa de Vest 
şi de peste Ocean. Metalurgia românească a asigurat, pentru multe zeci de ani, zeci de mii de locuri de muncă şi 
venituri importante la bugetul statului. 

După 1990, la fel ca şi alte segmente fundamentale ale economiei româneşti industria metalurgică a intrat în 
malaxorul privatizării, dezafectării, dezasamblării , tăierii şi vânzării la fier vechi, într-un cuvânt, în etapa distrugerii 
complete a unei ramuri din economia naţională ce a propulsat România aproape de statutul de ţară  industrială, în 
ciuda faptului  că unii „prieteni” ne trasaseră, la începutul anilor ’60, un viitor eminamente agrar. 

Deşi s-au depus eforturi susţinute, atât pe plan intern, cât şi de pe plan extern, pentru a fi distrusă complet 
industria metalurgică, se pare că aceasta s-a dovedit mult mai robustă decât şi-au dorit şi imaginat groparii săi. Astfel, 
în ciuda tuturor atacurilor sistematice la care a fost supusă, această ramură industrială este, în continuare, o sursă 
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importantă de venituri pentru societatea românească, o contribuţie semnificativă la PIB-ul ţării noastre şi o ramură ce 
asigură aproximativ o zecime din exporturile economiei naţionale. 

Din păcate, lucrurile nu vor rămâne în aceiaşi parametri pentru mult timp. Căci acest potenţial uriaş al ţării 
noastre, metalurgia, este pe punctul de a deveni istorie. Un prim semnal al evoluţiei către dezastru total a fost dat de 
oprirea activităţii în unele combinate siderurgice din ţară, precum şi de anumite tranzacţii prin care s-a schimbat 
proprietarul acestor coloşi ai metalurgiei româneşti. 

După cum ştim foarte bine cu toţii, într-o economie liberă statul nu poate interveni direct pentru salvarea, 
finaţarea sau dezvoltarea unui segment industrial. Însă statul şi conducătorii săi, printre care ne aflăm şi noi, ca 
parlamentari aleşi ai României, are obligaţia de a susţine orice iniţiativă, orice măsură, orice efort ce poate 
impulsiona şi atrage investiţii în metalurgie. 

Avem obligaţia de a reflecta, analiza şi elabora soluţii, politici, planuri de acţiune pentru a salva de la colaps 
capacităţile de producţie metalurgică care sunt în funcţiune. Avem obligaţia de a informa şi discuta cu toţi potenţialii 
investitori externi despre oportunităţile clare pe care le prezintă România, în domeniul metalurgic, o ramură 
industrială cu o forţă de muncă foarte bine calificată, cu tradiţie şi vechime în ţara noastră, dar care se va stinge şi îşi 
va epuiza resursele de creştere dacă nu acţionăm din timp, cu fermitate şi cu viziune. 

Avem obligaţia de a milita pentru relansarea Combinatului de la Câmpia Turzii, avem obligaţia de a 
impiedica transformarea unei unităţi fanion a metalurgiei româneşti într-un maldăr de fier vechi.  
 

Deputat, 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
Prea mulţi soldaţi morţi în România în accidente aviatice! 

 
Am solicitat în debutul lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor din urmă cu o săptămână păstrarea unui 

moment de reculegere în memoria celor doi soldaţi decedaţi în accidentul aviatic din judeţul Bacău, din data de 7 
martie a.c.. Cam atât, evident prea puţin în raport cu durerea familiilor nemângâiate ale celor doi, am mai putut să 
facem: câteva secunde de reculegere în memoria celor doi militari care şi-au pierdut viata în accidentul aviatic, 
respectiv maistrul militar cls. a III-a Laurenţiu Chiru şi plutonierul Vasile Manolache. Maistrul militar cls. a III-a 
Laurenţiu Chiru şi plutonierul Vasile Manolache şi-au pierdut viaţa în accidentul aviatic produs joi, 7 martie, în 
judeţul Bacău. Maistrul militar Laurenţiu Chiru, în vârsta de 33 de ani, necăsătorit, avea funcţia de mecanic de bord. 
Plutonierul Vasile Manolache, în vârsta de 37 de ani, căsătorit, un copil, avea funcţia de sanitar militar. Ei au fost 
înmormântaţi cu onoruri militare în localităţile lor de domiciliu. 

Accidentul aviatic în care a fost implicat un elicopter Puma Socat aparţinând Forţelor Aeriene Române, 
prăbuşit în apropierea comunicaţiei Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău, în timpul executării unui zbor în formaţie, aduce 
în atenţia opiniei publice numeroasele astfel de incidente petrecute în România ultimilor ani. Numai anul trecut au 
avut loc două astfel de evenimente, soldate cu nouă morţi şi trei răniţi. În total, în ultimii 13 ani, pe teritoriul 
României au avut loc 20 de accidente în care au fost implicate elicoptere, majoritatea ale Forţelor Aeriene, zeci de 
militari pierzându-şi viaţa, iar mulţi dintre cei care au supravieţuit rămânând traumatizaţi pentru tot restul zilelor.  

Accidentul din judeţul Bacău ridică un nou semn de întrebare asupra necesităţii existenţei unei forţe aeriene 
de înalt nivel în Armata Română. Din păcate, în anii 2000 statul român a considerat că nu avem nevoie de prea mult 
efort şi investiţii în domeniul aviatic, bazele noastre militare extrem de competitive dispărând una câte una, iar 
profesioniştii trimişi acasă. Mai mult, pe fondul crizei economice mondiale, investiţiile din aviaţia militară s-au redus 
drastic, iar faptul că militarii români folosesc încă aparate de zbor demne de expus la muzeu îşi arată consecinţele, 
unele dintre cele mai nefaste. Consider că statul român trebuie să ia măsuri urgente pentru a preîntâmpina astfel de 
tragedii aviatice, iar una dintre acestea ar fi înzestrarea Armatei cu mijloace performante, demne de evoluţia tehnicii 
în domeniu şi de o ţară membră NATO şi Uniunea Europeană.  
 

Deputat PC de Braşov, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
                          

Programe de prevenirea cancerului 
 
Domnule ministru, 

 
Statisticile europene arată că până în anul 2030 numărul persoanelor afectate de cancer va creşte cu 69%. În 

România, potrivit datelor prezentate de către Ministerul Sănătăţii, numărul bolnavilor de cancer a crescut de la 
40.000 în anul 1994 la 98.000 în 2011. Specialiştii în domeniu susţin că anual numărul acestora creşte cu peste 3000 
de cazuri noi.  

Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi ce programe 
promovează ministerul în domeniul prevenţiei cancerului în România. 
Solicit răspuns scris.  
 
                            

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
                              

Registrul naţional pentru cancer 
 

Domnule ministru, 
  
 Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la nivel mondial, aproximativ 50% dintre ţări se confruntă cu 
dificultăţi atât în privinţa prevenţiei cancerului cât şi a asigurării tratamentului şi îngrijirilor necesare pe termen lung 
pacienţilor cu neoplazii. Specialiştii susţin că aceste dificultăţi sunt determinate de lipsa unui plan de luptă împotriva 
cancerului care ar trebui să se concentreze pe patru piloni esenţiali: prevenţie, depistare precoce, tratament şi îngrijire 
pe termen lung. 
 Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi care este 
strategia ministerului cu privire la realizarea unui registru naţional pentru cancer. 
Solicit răspuns scris.     
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
                              

Registrul Naţional al Bolnavilor de Hemofilie 
 

Domnule ministru, 
  
 Hemofilia este o boală de sânge rară în care procesul coagulării este afectat ca urmare a lipsei sau prezenţei 
în cantităţi insuficiente în sânge a unor factori ai coagulării. În România există aproximativ 2200 de persoane bolnave 
de hemofilie, ţară noastră fiind singura din Europa care nu decontează tratamentul profilactic pentru această boală. 
Totodată, unul dintre aspectele importante evidenţiate de către bolnavii de hemofilie este necesitatea înfiinţării 
Registrului Naţional al Bolnavilor de Hemofilie. 
 Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi care este 
strategia ministerului cu privire la înfiinţarea Registrului Naţional al Bolnavilor de Hemofilie. 
Solicit răspuns scris.     
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Stimularea creşterii natalităţii 
 
Doamnă ministru, 

 
Potrivit statisticilor prezentate cu privire la natalitate şi rata îmbătrânirii, după 1990, s-a constatat o scădere 

continuă a natalităţii şi o creştere accentuată a ratei de îmbătrânire, în prezent populaţia peste 65 de ani reprezentând 
15% din numărul total de locuitori ai ţării. Se consideră că acest procent este foarte mare având în vedere că 
specialiştii vorbesc deja de o populaţie îmbătrânită demografic în care ponderea vârstnicilor depăşeşte 12%. 

Doamnă ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi dacă ministerul 
are în vedere dezvoltarea şi implementarea unei strategii de stimulare a natalităţii. 

 
Solicit răspuns scris.     
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
Adresată doameni Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 
 

Doamnă ministru, 
  
 Potrivit ultimului Raport al Comisiei Europene, România se află pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în 
privinţa gestionării deşeurilor, în condiţiile în care ţara noastră are obligaţia de a ajunge, până în anul 2020, la un grad 
de reciclare de 50% din totalul deşeurilor provenite de la populaţie. Asta înseamnă, potrivit specialiştilor, că gradul 
de colectare selectivă a deşeurilor municipale trebuie să fie undeva la 70% sau chiar mai mult. 
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 Doamnă ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi care este 
termenul de finalizare pentru Noua Strategie Naţională de Gestionare a Deşeurilor.   
                                                                
Solicit răspuns scris.     
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
 
 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Strategie naţională pentru autism 
 

Domnule ministru, 
 

Autismul este o tulburare de dezvoltare care în prezent înregistrează o creştere alarmantă la nivel mondial, 
estimându-se că un copil din o sută este afectat de această boală. În România nu există o evidenţă clară, oficial fiind 
înregistrate aproximativ 6000 de persoane afectate de această tulburare, însă în realitate, specialiştii susţin că numărul 
acestora depăşeşte 30.000.  

Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi dacă la nivelul 
României există o statistică cu privire la incidenţa autismului precum şi o strategie naţională pentru autism. 

 
    Solicit răspuns scris.     
 

Deputat, 
Liviu-Bogdan Ciucă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Dan Şova, Ministrul-Delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine  
 
Situația națională a infrastructurii rutiere și a tronsoanelor de autostradă ce leagă Bucureștiul de restul țării 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Problema infrastructurii rutiere a fost aspru criticată în cadrul unui raport recent al Forumului  Economic 

Mondial, care poziționează România pe locul 142 dintr-un total de 144, fiind surclasată de majoritatea țărilor 
africane, denumite de mulți europeni, ca fiind bananiere.  

Ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea cetățenilor din colegiul unde am candidat și nu numai, cu 
privire la situația infrastructurii rutiere, mai precis a tronsoanelor de autostradă ce leagă Bucureștiul de restul țării, vă 
rog să precizați care sunt termenele de execuție preconizate,stadiul lucrărilor și al finanțărilor acestor proiecte de 
interes național.În consecință, vă solicit să-mi comunicați următoarele:  
 
a. Având în vedere afirmația dumneavoastră, conform căreia termenul-limită pentru demararea lucrărilor 
autostrăzii Comarnic-Brașov este luna octombrie 2013, vă rog să-mi comunicați care sunt etapele de execuție pe 
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care le preconizați și când va fi dată în folosință, ținând cont de numeroasele impedimente pe care le întâmpină cei 
care circulă cu mașina pe tronsonul Comarnic – Brașov în orice anotimp, cu precădere în weekend-uri? 
 
b. În ceeace privește autostrada București-Ploiești (A3), care este termenul estimativ de finalizare a celor 6,5 
km rămași în execuție pe segmental București-MoaraVlăsiei, situate între Şoseaua Petricani şi centura Capitalei, 
tronson ce ar asigura fluidizarea traficului din București spre și din prezonele montane, aceasta fiind una dintre 
problemele stringente de infrastructură cu care se confruntă locuitorii capitalei, în special locuitorii din sectoarele 1 și 
2. Totodată, vă rog să precizați care este și situația exproprierilor din această zonă?  
 
c. Când va fi dată în folosință centura de nord a capitalei în regim de autostradă, care va lega autostrada 
București-Pitești (A1) de autostrada București-Constanța (A2)? Această porțiune rutieră este una vitală pentru 
comercianții ce își desfășoară activitatea în București, însă, momentan, conform datelor oficiale, nu se bucură de 
finanțare de la bugetul de stat. În aceste condiții, care considerați că ar fi metodele de atragere a investitorilor 
învederea finalizării acesteia, ținând cont de faptul că lucrările au fost oprite în aproprierea orașului Voluntari, 
rămânând practic de construit doar tronsonul dintre Voluntari și intrarea pe A1 (aproximativ 15km) ? 
 
Vă mulţumesc!  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

                                                
 
Adresată domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu, vicepreşedinte Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 

Lipsa laboratoarelor de analize sanitare veterinare. 
 
Stimate domnule subsecretar de stat, 
 

Unităţile de procesare a laptelui şi fermele din nordul ţării se confruntă cu lipsa unor laboratoare de 
specialitate, astfel încât societăţile cu profil alimentar din judeţul Maramureş sunt nevoite să efectueze diferite tipuri 
de analize în alte zone din ţară. Consider că ANSVSA trebuie să fie preocupată de apărarea producţiei româneşti din 
industria alimentară, iar până acum s-a acţionat cu profesionalism pentru îndepărtarea alertelor false. Pentru ca buna 
desfăşurare a activităţii din teritoriu să fie optimă, sunt de părere că unităţile teritoriale ale ANSVSA trebuie dotate 
cu laboratoare performante, care să facă faţă întregului set de analize necesar unităţilor de procesare, automatelor, 
centrelor de colectare şi fermelor din domeniul alimentar. Probabil că din cauza numărului redus de laboratoare 
performante, DSVSA Bistriţa-Năsăud a prelevat săptămâna trecută 56 de probe de lapte pasteurizat şi crud, pe care 
le-a trimis la analiza la Iaşi, în vederea determinării conţinutului de aflatoxină. De asemenea, Laboratorul DSVSA 
Bistriţa-Năsăud a primit solicitări de analize de furaje şi din alte judeţe, respectiv Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.  

În aceste condiţii, vă întreb cu respect domnule vicepreşedinte: 
1. Câte laboratoare autorizate există în România, câte sunt în judeţul Maramureş, şi ce procent dintre ele aparţin 
ANSVSA? 
2. De la începutul scandalurilor alimentare, câte unităţi de producţie din judeţul Maramureş au fost controlate şi ce 
nereguli au fost descoperite? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 
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*** 
 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice 
 

Defrişările necontrolate ale pădurilor din judeţul Maramureş. 
 
Stimată doamnă ministru,           
 
Aţi anunţat zilele trecute că MMSC va finaliza în curând  proiectul unui nou Cod Silvic, care prevede introducerea 
unor pedepse mai aspre împotriva celor vinovaţi de defrişări necontrolate ale pădurilor. Consider că partea de control 
trebuie întărită, mai ales în ceea ce priveşte diminuarea efectelor dezastruoase ale defrişărilor şi altor acte care 
prejudiciază inspectoratele silvice în general, şi pădurile României, în special. Aţi mai informat opinia publică cu 
privire la faptul că câteva judeţe din ţară se confruntă cu un adevărat fenomen al defrişărilor necontrolate, între care şi 
Maramureş. 
Vă întreb cu respect: 
1. Ce instituţii sau persoane se fac vinovate pentru defrişările necontrolate de păduri din Maramureş? 
2. Care este prejudiciul adus pădurilor din Maramureş în urma defrişărilor şi câţi dintre cei vinovaţi au ajuns în faţa 
instanţelor de judecată? 
3. Câte dintre exploataţiile forestiere din România, şi punctual din judeţul Maramureş, beneficiază de sisteme de 
pază? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Situaţia haldelor de steril de la periferia municipiului Baia Mare. 
 
Stimate domnule ministru,           
 
Municipiul Baia Mare se confruntă de ani de zile cu un fenomen accentuat de poluare, din cauza haldele cu minereu 
steril situate la periferia oraşului. Autorităţile nu au identificat până în prezent o soluţie privind înlăturarea 
mormanelor de minereu steril depozitate în zonă în zeci de ani de funcţionare a mineritului. Haldele cu minereu steril 
aflate sunt un factor important de poluare, iar praful cu conţinut de arseniu emanat peste oraş afectează sănătatea 
locuitorilor.  
În aceste condiţii, vă întreb cu respect: 
1. Ce strategie are Ministerul Economiei pentru a forţa compania minieră Remin să elimine haldele de steril din 
apropierea municipiului Baia Mare? 
2. Care sunt rezultatele acţiunilor de ecologizare derulate în ultimii ani de Remin Baia Mare?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Adresată doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul Justiţiei 
 

Participarea salariaţilor din societăţile private la beneficii 
 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Legea societăţilor comerciale 31/1990 la art. 131 alineatul 4 prevedea: „Fondatorii, administratorii şi 
personalul societăţii vor participa la beneficii, dacă aceasta este prevăzută în contractul de societate sau statut ori, 
în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară.” 

Legea a fost modificată în anul 2003, alineatul de mai sus devenind: „Fondatorii vor participa la beneficii, 
dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea 
generală extraordinară.” 

Eliminarea din textul alineatului a categoriei „personalul societăţii” echivalează, în opinia unor specialişti, 
cu excluderea de la participarea la beneficii a salariaţilor societăţilor comerciale cu capital privat. Astfel, acestea nu 
ar mai putea distribui, cote de profit salariaţilor proprii, ci numai asociaţilor sau acţionarilor. 
 

De-a lungul timpului unele acte normative, precum Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat, precum şi la regiile autonome, au prevăzut ca până la 10% din profitul obţinut poate fi repartizat pentru 
participarea salariaţilor la profit. 

Ţinând cont de cele de mai sus, vă rog doamnă ministru să precizaţi dacă societăţile comerciale private pot, 
sau nu, repartiza din profitul net către personalul societăţii. 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 
 

Retrocedarea spitalelor şi a altor unităţi medico-sanitare. 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

După cum bine cunoaşteţi, 12 aprilie 2013 este termenul dat de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
(CEDO) prin care statul roman este obligat să ia măsuri pentru remedierea problemei retrocedărilor. Până la 
asumarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului pe marginea proiectului de lege privind despăgubirea foştilor 
proprietari de imobile naţionalizate, sunteţi bineînţeles informat despre stadiul spaţiilor aparţinând Ministerului 
Sănătăţii şi instituţiilor subordonate care au fost sau sunt în curs de retrocedare.  

Vă întreb cu respect: 
1. Câte imobile care aparţin Ministerului pe care îl conduceţi şi instituţiilor subordonate au fost retrocedate sau sunt 
în curs de retrocedare, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
2. Care a fost destinaţia spaţiilor retrocedate ale Ministerului Sănătăţii şi care este în prezent deficitul de imobile 
existent la nivel naţional? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 
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*** 
 
 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, Prim-Ministru al Guvernului României 
 
 

Situaţia românilor din casele naţionalizate care şi-au pierdut de două ori locuinţele 
 
Stimate domnule prim-ministru,  
  

Vă supun atenţiei situaţia dramatică a mii de români, între care sute de braşoveni, chiriaşi din casele 
naţionalizate, oameni aruncaţi efectiv în stradă a doua oară în viaţă, după ce au pierdut procesele intentate uneori de 
falşi moştenitori. După cum probabil cunoaşteţi, chiriaşii din casele naţionalizate, care, conform Legii nr. 112/1995 
au cumpărat de bună credinţă de la stat sau de la foştii proprietari sau moştenitorii lor locuinţele în care stăteau, şi 
care au plătit statului român zeci de ani chirie, au rămas efectiv pe drumuri şi fără un acoperiş deasupra capului. 
Astfel, familii întregi de braşoveni au ajuns să doarmă la cunoştinţe, rude, sau, mai grav, pe băncile parcurilor şi în 
gări.  

În numele Asociaţiei Naţionale a Chiriaşilor din Casele Naţionalizate – Filiala Braşov, vă informez asupra 
nemulţumirii acestor oameni, care, din cauza multiplelor interpretări ale legilor de către instanţele judecătoreşti, s-au 
trezit în situaţia tragică de a nu mai avea locuinţe, după o viaţă de muncă. Deşi cei care şi-au cumpărat apartamentele 
au făcut-o în baza unei legi, aceşti cumpărători au pierdut procesele, de multe ori în baza unor hotărâri judecătoreşti 
dubioase şi emise fără respectarea legii. La Braşov, spre exemplu, s-au petrecut drame incredibile: unii dintre cei 
cărora li s-a decis evacuarea au decedat în scurt timp după pronunţare, iar alţii au murit în sălile tribunalelor când li s-
au comunicat sentinţele.  

 
Domnule premier, 
 
Zeci de familii vin zilnic plângând la Asociaţia Chiriaşilor din Braşov, solicitând sprijin pentru a reintra în 

posesia bunurilor care le-au aparţinut legal, însă miile de evacuări sunt nerezolvate de către autorităţile locale. În 
zonă se vorbeşte despre o adevărată mafie a caselor naţionalizate, cu moştenitori falşi ai foştilor proprietari, care 
câştigă procese prin mijloace suspecte. 

În urma unor sentinţe judecătoreşti, proprietarii de drept şi-au pierdut locuinţele. Ei au cumpărat aceste 
proprietăţi de bună-credinţă de la statul român, au plătit pentru aceste locuinţe, au fost puşi în situaţia de a fi evacuaţi 
din aceste case şi, totodată, nu îşi primesc nici măcar banii pe care i-au dat pe aceste locuinţe. Dacă proprietarii sunt 
despăgubiţi sau îşi primesc locuinţele, consider că şi aceşti noi proprietari trebuie să îşi primească banii pe care i-au 
dat de bună-credinţă pentru locuinţele pe care le-au cumpărat. Mai mult, a apărut o avalanşă de nereguli în aplicarea 
Legii 10/2000, cu adevărate bande care cumpără drepturi litigioase şi invadează piaţa imobiliară, respectiv cumpără 
drepturile de proprietate, câştigă în instanţă, iar apoi îi evacuează pe cei care au cumpărat casele în baza Legii 
112/1995. Este firesc ca adevăraţii proprietari să-şi primească proprietăţile, dar nu putem îndrepta o nedreptate cu alte 
nedreptăţi. Aceasta cu atât mai mult cu cât există familii cărora li s-a demolat casa pe vremea comunismului, au 
primit locuinţă într-o casă naţionalizată, ulterior au cumpărat-o, iar acum au fost evacuaţi în baza unor abuzuri 
judecătoreşti. Este greu de descris o asemenea situaţie, şi cu atât mai dificil de trăit, ca într-o viaţă de om să rămâi de 
două ori pe drumuri. 

În consecinţă, având în vedere aspectele sesizate, precum şi intenţia salutară a Guvernului de a rezolva cât mai 
urgent problema complexă a retrocedărilor, vă întreb cu respect domnule prim-ministru cum veţi soluţiona doleanţele 
chiriaşilor braşoveni din casele naţionalizate aflaţi în ipostaza disperată de a-şi pierde a doua oară în viaţă 
proprietăţile? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Situaţia imobilelor aparţinând statului român care trebuie retrocedate 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 

Am luat cunoştinţă despre demersul Guvernului USL de a-şi asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe 
marginea proiectului de lege privind despăgubirea foştilor proprietari de imobile naţionalizate. Este vorba de o 
iniţiativă lăudabilă, necesară şi, în acelaşi timp, salutară. Reuşita Guvernului în acest proces ar fi similară cu un imens 
act de dreptate, nereuşit până acum de nici unul din guvernele care au condus România după 1989. Este evident că 
România nu îşi poate permite la nesfârşit să nu soluţioneze aceste litigii, deoarece fiecare zi este importantă pentru 
foarte mulţi dintre păgubiţi, mă refer la cei în vârstă, care şi-au pierdut speranţa de a mai intra în posesia bunurilor 
confiscate. În al doilea rând, suntem şi sub presiunea termenului de 12 aprilie 2013 dat de Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului (CEDO), care obligă statul roman să ia măsuri pentru remedierea problemei retrocedărilor.  

Având în vedere complexitatea acestui proces naţional de retrocedare, vă întreb cu respect domnule viceprim-
ministru: 

1. Câte imobile aparţinând statului român, respectiv administraţiilor locale şi judeţene, au fost retrocedate sau 
sunt în curs de retrocedare, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 

2. Când sunteţi de părere că va fi finalizat procesul de retrocedare a spaţiilor în care funcţionează în prezent 
instituţii ale statului român? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul Justiţiei 
 

Situaţia imobilelor aparţinând Ministerului Justiţiei aflate în proces de retrocedare 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe marginea proiectului de lege privind 
despăgubirea foştilor proprietari de imobile naţionalizate. România este sub presiunea termenului de 12 aprilie 2013 
dat de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), care obligă statul roman să ia măsuri pentru remedierea 
problemei retrocedărilor. În aceste condiţii, realizarea acestui demers extrem de complex este vitală atât pentru 
imaginea României în lume, cât şi pentru oamenii care aşteptă să li se facă dreptate.  

Având în vedere aceste aspecte, vă întreb cu respect: 
1. Câte imobile care aparţin Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate acestuia au fost retrocedate sau sunt în 
curs de retrocedare, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
2. Care a fost destinaţia imobilelor retrocedate ale Ministerului pe care îl conduceţi şi cum aţi rezolvat problema 
spaţiilor pierdute? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 




