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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa în plen a Camerei Deputaţilor de marţi, 17 decembrie 2013 
 
 Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 17 decembrie, prin vot final, următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (PL-x 227/2013) - lege ordinară – 243 voturi pentru, 46 împotrivă, 21 abţineri; 

2. Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat (PL-x 457/2013) - lege ordinară – 242 voturi pentru, 37 
împotrivă, 40 abţineri; 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal 
şi a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012 (PL-x 444/2013) - lege 
ordinară – 326 voturi pentru, 1 abţinere; 

4. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de 
către municipiul Bucureşti (PL-x 427/2013) - lege ordinară – 258 voturi pentru, 38 împotrivă, 24 abţineri; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi 
acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii 
financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un 
incident de mediu (PL-x 371/2013) - lege ordinară – 279 voturi pentru, 17 împotrivă, 26 abţineri; 

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 346/2013) - lege ordinară – 241 voturi pentru, 
57 împotrivă, 19 abţineri; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea şi 
completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru 
reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie (PL-x 502/2013) - lege ordinară - - 242 voturi pentru, 59 împotrivă, 18 
abţineri; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri 
speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-
cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor 
Company (PL-x 424/2013) - lege ordinară – 260 voturi pentru, 22 împotrivă,34 abţineri; 

9. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale (PL-x 449/2013) - lege ordinară – 300 voturi pentru, 17 împotrivă,1  abţinere; 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind 
succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă 
România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/ 
Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de 
guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 (PL-x 498/2013) - lege ordinară – 296 voturi pentru, 13 
împotrivă, 6 abţineri; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (PL-x 717/2011) - lege organică – 263 voturi pentru, 51 abţineri; 

12. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României , a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune (PL-x 281/2013/4.11.2013)- lege organică – 258 voturi pentru, 45 împotrivă, 1 abţinere; 

13. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare 
la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării 
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sancţiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 572/2013) - lege organică – 303 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 
abţinere; 

14. Proiectul de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei 
Funciare (PL-x 579/2013) - lege organică – 221 voturi pentru, 27 împotrivă, 50 abţineri; 

15. Propunerea legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl-x 445/2013) - lege organică – 296 voturi pentru, 3 împotrivă; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 
465/2011) - lege organică – 280 voturi pentru, 19 împotrivă; 

17. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 
466/2011) - lege organică – 284 voturi pentru, 18 împotrivă, 1 abţinere; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale(Pl-x 499/2013) - lege organică – 265 voturi pentru, 22 împotrivă, 6 
abţineri. 

 
În ceea ce priveşte Propunerea legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse (Pl-x 

162/2013) - lege organică, aceasta a fost retrimisă Comisiei juridice, cu termen de dezbatere, adoptare şi vot final 1 
februarie 2014. 

 
 Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea, a anunţat că deputaţii Ioan Hulea, Liviu Codârlă, 
Iacob Puşcaş şi Florin Condurăţeanu îşi încetează activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PP-DD, devenind 
membrii ai Grupului parlamentar al PSD. 
 Camera Deputaţilor a marcat împlinirea a 24 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, prin câteva 
alocuţiuni care au subliniat începutul revoluţiei la Timişoara. 

 
*** 

 
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de marţi, 17 decembrie 2013 

  
Proiectul de Hotărâre privind numirea numirea directorului general interimar al SRTV, în persoana domnului 

Rareş Bogdan (propus de Grupul parlamentar al PNL) nu a fost adoptat. În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului de marţi, 17 decembrie, nu a fost întrunit cvorumul necesar. S-au înregistrat 174 de voturi pentru şi 2 
împotrivă, în timp ce pentru adoptare ar fi fost necesare 291 de voturi. 
 

 
*** 

 
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de vineri, 20 decembrie 2013 

 
 
 Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a luat act, vineri, 20 decembrie, de cele două scrisori 
primite din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, referitoare la contribuţia României cu forţe şi 
mijloace, în anul 2014, la misiuni în afara teritoriului naţional şi cea referitoare la solicitarea SUA de continuare a 
desfăşurării operaţiilor de transport multimodal pe teritoriul ţării noastre al resurselor materiale şi umane aparţinând 
Guvernului SUA, dinspre şi către Afganistan, în sprijinul operaţiei NATO International Security Assistance Force 
(ISAF) şi al operaţiei de coaliţie Enduring freedom (OEF), în anul 2014. 

În aceeaşi zi, cele două Camere ale Parlamentului s-au pronunţat asupra numirii directorului general 
interimar al Societăţii Române de Televiziune, în persoana domnului Stelian Tănase – 405 voturi pentru, 2 împotrivă. 
 De asemenea, plenul a luat în discuţie Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului 
Avocatului Poporului şi asigurarea interimatului acestei instituţii de către actualul adjunct al Avocatului Poporului, 
doamna Ecaterina Tedororescu - 361 voturi pentru şi 25 împotrivă.  
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 20 decembrie 2013) 
                

Totalul iniţiativelor legislative 1357  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 411

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 763

883

– votate  883
             din care: - înaintate la Senat        34
                            - în procedura de promulgare   43
                            - promulgate* 347
                            - respinse definitiv 458
                            - sesizare neconstituţionalitate     1
                            – la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 479
a) pe ordinea de zi 73
b) la comisii  384
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 11

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

11

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 44

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 44

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

4) Desesizări 7

5) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 883 iniţiative legislative votate privesc: 

                      358 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         184  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               55  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    119 proiecte de legi  
                      525 propuneri legislative 
    * În anul 2013 au fost promulgate 379  legi, dintre care 274 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea 
februarie-iunie 2013, 102 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, iar 3 din 
iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea septembrie  – decembrie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 20 decembrie 2013) 
                                                                            
 

Totalul iniţiativelor legislative 664  

din care: 
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 411
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 197
262

– votate  262
             din care: - înaintate la Senat        29
                            - în procedura de promulgare   43
                            - promulgate* 102
                            - respinse definitiv   87
                            - sesizare neconstituţionalitate     1
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 479
a) pe ordinea de zi 73
b) la comisii  384
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 11

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

11

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 44
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 44
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 6

5) Retrase de iniţiatori 2

 
     Cele 262 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         132 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
    54  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     57  proiecte de legi  
                         130 propuneri legislative 
 

    * În anul 2013 au fost promulgate 379  legi, dintre care 274 din iniţiativele legislative adoptate în 
sesiunea februarie-iunie 2013, 102 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 
2013, iar 3 din iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

Şedinţa de marţi, 17 decembrie 2013 
 

 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 73 

        din care: - în dezbatere 
72

                       - la vot final 1
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               13  

18  

   - votate 18
         din care: - înaintate la Senat   5
                        - la promulgare 11
                        - respinse definitiv   2
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 73

        din care: - în dezbatere 
73

                       - la vot final 0
 
 
 
          ▪ Cele 18 iniţiative legislative votate privesc: 
                     13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                       4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  9 proiecte de legi 
                      5 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 16 – 20 decembrie 

 
 

 

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

1.  PL-x 572/2013 - Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de 
informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi 
pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări 
 

2.  PL-x 579/2013 - Lege privind unele măsuri de reglementare a                   vânzării - cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii 
pentru  Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare 
 

3.  PL-x 427/2013 - Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări 
rambursabile de către municipiul Bucureşti 
 

4.  PL-x 371/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind 
înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi 
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale 
animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu 
 

5.  PL-x 346/2013 - Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia    
 

6.  PL-x 227/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie 
 

7.  PL-x 502/2013 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru 
modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie 
 

8.  PL-x 424/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind 
unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din 
contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen 
 

9.  PL-x 449/2013 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale 
 

10.  PL-x 457/2013 - Lege privind parteneriatul public-privat 

11.  PL-x 717/2011– Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 
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II. Proiecte de lege care se transmite spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 281/2013/4.11.2013 – Lege pentru modificarea şi completarea                      Legii nr. 
41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune    
(Reexaminată, la cererea Preşedintelui României) 
 

2.  PL-x 444/2013 – Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 şi a Protocolului de 
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la 
Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012  
 

3.  Pl-x 445/2013 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea               Legii nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare 
 

4.  PL-x 498/2013 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 
Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, între 
Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară 
Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală 
Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, 
semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 
 

  
 
 
 

 
 

III. Propuneri legislative pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 465/2011 - Propunere legislativă pentru modificarea                            Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 

2.  Pl-x 466/2011 - Propunere legislativă privind completarea                              Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 

3.  Pl-x 499/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 
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F. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 

 
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 
 

(situaţie la data de 20 decembrie 2013) 
 
 

În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua  
sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 169 de proiecte de legi.  

Dintre cele 169 de proiecte,  91 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  
 

Camera Decizională Total 
proiecte În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

 

CD, primă Cameră sesizată: 18 
- pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

1 
0 
 0 

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

9
2
6

CD, Cameră Decizională: 73 
- pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

1 
28 
0 

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

2
19
23

TOTAL GENERAL: 91  30     61 
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II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                              

  
        

Nr
. 

cr
t 

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

1 
PLx403 

/13 
 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea 
creșterii gradului de absorbție a fondurilor 
structurale alocate României în perioada 2007-
2013, în sensul creării cadrului legislativ care să 
permită suportarea dela bugetul de stat a 
creanțelor bugetare rezultate din corecțiile 
financiare aplicate pentru neregulile constatate în 
desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - OZ Plen 

Raport  de 
adoptare, cu 

amendamente 
depus pe data 
de 12.12.2013 
(528/R 2013) 

2 
PLx 
537 
/13 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul 
din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind 
transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, 
adoptat la 1 noiembrie 2002.  
(poz. II-88) 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Aderarea României la Protocolul din 2002 la 
Convenția de la Atena din 1974 privind 
transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor 
lor. 

S -  
 
CD - OZ Plen 

Raport  de 
adoptare, în 

forma 
inițiatorului 

depus pe data 
de 17.12.2013 
(549/R 2013) 

3 PLx592 
/10 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale. 
(poz. I-b-5) 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG 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. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2013 
 
CD - BUG și JUR pt. 
raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 PLx458 
/12 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind 
piața de capital. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înființarea și reglementarea activității 
organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea 
directivelor europene incidente în domeniul 
valorilor mobiliare și modificarea subsecventă a 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
 
 
 
 
TDR: 
29.11.2012 

5 PLx85 
/13 

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-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

 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 OUG 
nr.80/2010 pentru completarea art .11 din OUG 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar. 

S -  Adoptat pe 
11.03.2013 
 
CD - BUG și MUN 
pt. raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
02.04.2013 

6 PLx97 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a 
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. 
(poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor 
suplimentare obţinute de operatorii economici 
care desfăşoară activităţi de extracţie şi 
comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG și IND pt. 
raport comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

7 PLx105 
/13 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 
recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor 
art. 8 din proiect se va realiza începând cu data 
de 1 ianuarie 2014, în baza unei proceduri de 
evaluare și selecție care respectă principiile 
concurenței, eficienței și transparenței în 
alocarea fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, MUN și 
JUR  
 pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
18.04.2013 
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8 PLx107 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui timbru de mediu  care „prin 
valori mai echilibrate să elimine semiblocajul din 
piaţa auto de vehicule rulate, să fie în 
concordanţă cu principiile europene în domeniul 
protecţiei mediului – care pun un accent tot mai 
mare pe stimularea achiziţiei de vehicule eficiente 
(CO2) şi mai puţin poluante  

S - Adoptat pe 
02.04.2013 
 
CD - BUG și IND pt. 
raport comun 

 
 
 
 
TDR: 
23.04.2013 

 
9 

PLx 
718 
/ 07 

 

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-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Adoptat pe 
22.10.2007 
 
CD - IND și JUR pt. 
raport comun 

 
 
 
TDR: 
27.11.2007 

10 

PLx 
445 
/ 10 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 
în România. (poz. I-b-3) 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Se reglementează în mod armonios legislaţia în 
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii 
metalelor preţioase a pietrelor preţioase în 
România cu standardele UE, astfel încât să 
răspundă cerinţelor economiei de piaţă. Se 
înlocuiesc prevederile Decretului nr. 244/1978, 
act normativ restrictiv prin care s-a constituit 
monopolul statului asupra operaţiunilor cu metale 
preţioase în România, prevederi devenite 
perimate după anul 1990. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 
 
CD - Retrimis pe 
19.03.2013 - IND și 
JUR  pt. raport 
suplimentar comun 

 
TDR: 
2.04.2013 
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11 

PLx 
185 
/ 13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea 
art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art. 8 lit.b din OUG  nr.34/2006 
privind atribuirea de contracte de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
serviciu, în sensul exceptării transportatorilor 
aerieni din categoria autorităţilor contractante. 

S - Adoptat pe 
04.06.2013 
 
CD - IND și JUR pt. 
raport comun  

 
 
 
TDR: 
18.06.2013 

12 

PLx 
186 
/ 13 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
și a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, în sensul accelerării procedurilor de 
achiziţie, concretizate în introducerea în termene 
limită pentru fiecare etapă. 
 

S - Adoptat pe 
04.06.2013 
 
CD - IND și JUR pt. 
raport comun  

 
 
 
TDR: 
18.06.2013 

13 
PLx 
508 
/13 

Proiect de lege privind invențiile de serviciu. 
(poz. II-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Invențiile de serviciu, în scopul stimulării și 
lansării mediului de afaceri, dar și în scopul 
stimulării salariaților care prestează o muncă de  
creație în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu 
sau prin utilizarea experienței angajatorului, prin 
stabilirea unei remunerații echitabile la care 
aceștia au dreptul ca urmare a realizării unor 
invenții. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD – IND 
 pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
28.11.2013 

14 
PLx 
468 
/ 12 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. 
I-b-39)   
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI și SAN  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
29.11.2012 
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15 
PLx 
425 
/ 13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al 
judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean 
Brăila.  
(poz. I-a-32) 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi 
administrarea Consiliului Judeţean Brăila, prin 
derogare de la prevederile art.31 alin.(3) din 
Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările 
ulterioare – potrivit cărora terenurile date în 
administrarea unităților de cercetare-dezvoltare 
de drept public și de utilitate publică sunt 
inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu 
pot fi scoase din proprietatea publică și din 
administrarea unităților de cercetare-dezvoltare 
din agricultură și silvicultură decât prin lege. 

S - Adoptat pe 
28.10.2013 
 
CD - AGRI și JUR  
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
12.11.2013 

16 
PLx 
580 
/ 13 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 46/2008 – Codul silvic. (poz. II-42) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD     

Modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic, cu modificările și completările 
ulterioare. 

S - Adoptat pe 
10.12.2013 
 
CD -  AGRI 
 pt. raport 

TDR: 
30.12.2013 

17 
PLx 
502 
/ 05 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România. (poz. I-b-33) 
- Procedură de urgență: nu  
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale 
din România, precum şi stabilirea unui cadru 
juridic corespunzător privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului instituţional al 
minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 
 
CD - Retrimis pe 
18.09.2012 - DROM  
pt. raport  

 
TDR: 
25.09.2012 

18 PLx233 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală. 
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 
pentru aprobarea Programului privind 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes judeţean şi de interes local, 
alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate la sate, precum şi în unităţile 
administrativ-teritoriale cu resurse turistice, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD  - ADMIN 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
10.09.2013 
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19 PLx275 
/13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale. (poz. I-a-
2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului general și procedural pentru 
acoperirea pasivului unităților administrativ-
teritoriale aflate în criza financiară sau 
insolvență. 

S  - Adoptat pe 
03.09.2013 
 
CD - ADMIN 
și JUR 
 pt. raport comun 

 
 
TDR: 
17.09.2013 

20 PLx395 
/13 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
(poz. I-a-35) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată , cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul 
instituirii obligativității existenței acordului 
conducătorilor autorităților sau instituțiilor 
publice pentru realizarea redistribuirii 
funcționarilor publici cărora le-au încetat 
raporturile de serviciu din motive neimputabile 
lor. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - ADMIN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

21 PLx507 
/13 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat. (poz. I-a-
34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activități cu caracter 
ocazional desfășurate de zilieri, în sensul 
extinderii ariei beneficiarului de lucrări, care 
poate fi și o persoană fizică autorizată sau 
întreprinzător titular al întreprinderii individuale 
sau familiale, redefinirea caracterului ocazional 
al activităților necalificate, posibilitatea 
minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani de 
a presta asemenea activități cu acordul părinților 
sau reprezentanților legali, stabilirea de noi 
obligații în domeniul securității și sănătății în 
muncă pentru ambele părți. 

S - Adoptat pe 
11.11.2013 
 
CD - MUN 
pt. raport 
 

 
 
TDR: 
28.11.2013 
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22 PLx174 
/09 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei 
de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. (poz. I-b-34) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. 

S - Adoptat pe 
04.03.2009 
 
CD - Retrimis pe 
05.05.2009 - SAN 
pt. raport suplimentar 

 
TDR: 
04.06.2009 

23 

PLx 
460 
/ 12 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul sanitar. 
(poz. I-b-35)  
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sanitar, referitoare atât la 
activitatea medicală, cât şi la sursele, şi anume: 
crearea unui cadru legal pentru responsabilizarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
implicit  a reprezentanţilor colectivităţilor locale 
în conducerea şi coordonarea spitalelor publice. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - SAN  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
29.11.2012 

24 
PLx 
620 
/ 09 

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-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Aprobarea OUG 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. 

S - Adoptat pe 
25.11.2009 
 
CD - Retrimis pe 
23.02.2010 - INV 
pt. raport suplimentar 

 
TDR: 
02.03.2010 
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25 
PLx 
377 
/ 11 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OG nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
25.05.2011 
 
CD - Retrimis pe 
27.03.2012 - INV pt. 
raport suplimentar  

 
TDR: 
10.04.2012 

26 
PLx 
670 
/ 11 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 
(poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
 
CD - INV  
pt. raport  

 
 
 
 
TDR: 
20.12.2011 

27 
PLx 
775 
/ 11 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii monumentelor de for public nr.120/2006.  
(poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

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. 

S - Adoptat pe 
06.12.2011 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
09.02.2012 

28 PLx 
373/ 13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor 
instituţii publice aflate în subordinea Ministerului 
Culturii. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: nu 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Reorganizarea unor instituții publice aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, având în vedere 
actuala situație financiară care reclamă 
constăngeri de ordin bugetar și, în mod imperios, 
o reducere a cheltuielilor publice. 

S - Adoptat pe 
08.10.2013 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
28.10.2013 
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. 
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t 

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

29 

PLx 
391 
/ 13 

 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice 
de cultură. (poz. I-a-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Stabilirea cadrului juridic privind managementul 
instituţiilor publice de cultură care organizează și 
desfășoară activități cultural-artisticesau oferă 
servicii în domeniul culturii. 

S -  Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - CULT 
 pt. raport  

 
 
 
TDR: 
05.11.2013 

30 
PLx 
394 
/ 13 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgență: da 
- Inițiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Taxele judiciare de timbru, în Nota de 
fundamentare arătându-se că modificarea 
cadrului legal de desfășurare a procesului civil 
prin adoptarea Codului de procedură civilă și 
punerea în aplicare a noilor instituții adoptate 
prin Codul civil impune revizuirea urgentă a 
legislației în materia taxele judiciare de timbru, 
care trebuie să reflecte noua structură și 
dinamică a procesului civil, noile garanții 
procedurale acordate părților pentru asigurarean 
unui proces echitabil, precum și acoperirea 
costurilor suplimentare pentru dezvoltarea 
infrastucturii, pregătirea personalului din 
sistemul justiției etc. 

S - Adoptat pe 
21.10.2013 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
 

TDR: 
05.11.2013 
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Nr
. 

cr
t 

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

1 
PLx 
156 
/ 10 

Proiectul  Legii  educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot 
parcursul vieţii. (poz. I-a-19) 

Reglementarea educației naționale, asigurarea 
cadrului legal pentru exercitarea dreptului 
fundamental la învățătură, stabilind organizarea, 
structura, funcțiile, conducerea și finanțarea 
unitară a învățământului. 

CD - Adoptat pe 
12.04.2010 
 
S - INV 
 pt. raport  

 
 
 
 
Retrimis 
pentru raport 
suplimentar 

2 
PLx 
522 
/10 

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-12) 

Reorganizarea unor instituții din domeniul 
cercetării științifice, stabilirea noilor atribuții și 
a regulamentului de organizare și funcționare ale 
acestora, în scopul declarat al raționalizării 
cheltuielilor și evitarea paralelismului 
instituțional. 

CD - Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S - INV  
pt. raport 

 
 
 
 
 
Retrimis 
pentru raport 
suplimentar 

3 PLx1 
/ 11 

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-26)  

Modificarea și completarea legii nr. 132/1999 
privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Național de Formare Profesională a 
Adulților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, constând în măsuri 
pentru îndeplinirea atribuțiilor  Consiliului 
Național al Calificărilor și al Formării 
Profesionale a Adulților (CNCFPA) și ale 
Unității Executive a Consiliului Național al 
Calificărilor și al Formării Profesionale a 
Adulțilot (UECNFPA), precum și a nobligațiilor 
asumate de către cele două instituții în proiectele 
strategice cu finanțare nerambursabilă din 
fonduri europene.  

CD -  Adoptat pe 
17.05.2011 
 
S -  MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
08.06.2011 

4 
PLx 
521 
/11 

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-20) 

Modificarea și completarea OUG nr. 75/2005 
privind asigurarea calității educației, în sensul 
armonizării acestui act normativ cu prevederile 
Legii educației naționale nr. 1/2011. 

CD - Adoptat pe 
02.11.2010 
 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
Retrimis 
pentru raport 
suplimentar 



 
20 

5 PLx780 
/11 

Proiect de lege privind statutul personalului de 
specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul justitiei. 
(poz. I-a-9) 

Reglementarea statutului personalului de 
specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și 
al parchetelor de pe lângă acestea, propunându-
se spre abrogare actualea reglementare în 
domeniu. 

CD - Adoptat pe 
27.03.2012 
 
S - JUR și DROM 
 pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
24.04.2012 

Nr
. 

cr
t 

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

6 
PLx 
237 
/12 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011. (poz. 
I-a-21) 

 
Modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011, în scopul asigurării 
încadrării cu personal didactic titular la clasa 
pregătitoare, a reglementării posibilității 
funcționării claselor sub efectivul minim în zonele 
izolate din mediul rural, precum și al  asigurării 
ocupării funcțiilor de conducere în unitățile de 
învățământ preuniversitar și casele corpului 
didactic și ale funcțiilor de conducere, îndrumare 
și control în inspectoratele școlare, până la 
organizarea concursurilor pentru ocuparea 
acestor funcții. 

CD - Adoptat pe 
19.06.2012 
 
S  -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
27.08.2012 

7 PLx 9 
/ 13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor 
măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum 
și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 
ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-a-27) 

Modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și luarea unor 
măsuri pentru punere în executare a titlurilor 
executorii devenite exigibile în perioada 1 
ianuarie 2013-31 decembrie 2013 privind 
acordarea unor drepturi salariale personalului 
din sectorul bugetar. 

CD - Adoptat pe 
05.03.2013 
 
S -  INV 
 pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
21.05.2013 

8 PLx 81 
/ 13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011. (poz. 
I-a-13) 
 

Modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011,în sensul ca personalul de 
conducere, de îndrumare și de control să poată fi 
degrevat parțial de norma didactică, pe baza 
normelor aprobate prin ordin al ministrului 
educației naționale, elaborate cu consultarea 
federațiilor sindicale din învățământ. 

CD - Adoptat pe 
09.04.2013 
 
S -  INV 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
07.05.2013 
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9 
PLx 
245 
/13 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri privind asigurarea funcționalității administrației 
publice locale, a numărului de posturi și reducerea 
cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, din 
subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului 
ori a ministerelor.  
(poz. I-b-14) 

Stabilirea unor măsuri privind funcționalitatea 
administrației publice locale, a numărului de 
posturi, precum și reducerea cheltuielilor în 
cadrul instituțiilor și autorităților publice din 
subordinea, sub autoritatea sau xcoordonarea 
Guvernului ori a ministerelor. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2013 
 
S - ADMIN și MUN 
 pt. raport comun 

 
 
 
 
 
 
Retrimis 
pentru raport 
suplimentar 

10 
PLx 
227 
/13 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie. (poz. I-b-9) 
 

Stabilirea unor măsuri pentru evitarea 
supracompensării sau pentru diminuarea acesteia 
şi pentru evitarea creării unui avantaj competitiv 
necuvenit pentru producătorii de energie din 
surse regenerabile, beneficiari ai schemei de 
sprijin autorizată de Comisia Europeană. 

S - Adoptat pe 
18.06.2013 
 
CD - Adoptat pe 
17.12.2013 

la SG din data 
de 17.12.2013 

Nr
. 

cr
t 

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

11 
PLx 
156 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind 
înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C. 
(poz. I-a-6) 
-Reexaminare la cererea Președintelui României 
 

Modificarea și completarea OG nr.63/2001 
privind înființarea Inspectoratului de Stat în 
Construcții-I.S.C., aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 707/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul modificării 
cadrului legislativ aplicabil personalului 
Inspectoratului, care desfășoară activități ce, în 
mare parte, implică exercitarea prerogativelor de 
putere publică. 

S - Adoptată pe 
09.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 

sesizare  de 
neconstituțional. 

formulată de 
Președintele 
României  pe 
24.10.2013 

12 PLx89 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul 
sănătății. (poz. I-b-36) 

Modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii cu 
modificările şi completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
12.03.2013 
 
CD  - Adoptată pe 
19.11.2013 

 
la promulgare 

din data de 
30.11.2013 

13 PLx381 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. (poz. I-a-28) 

Modificarea și completarea OUG nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 
de convergență, în sensul creșterii gradului de 
absorbție a fondurilor europene. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 
 
CD  - Adoptată pe 
19.11.2013 

la promulgare 
din data de 
30.11.2013 



 
22 

14 PLx382 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. (poz. II-32) 
  

Modificarea și completarea OUG nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 
de convergență, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 362/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea extinderii 
aplicabilității mecanismului decontăriicererilor 
de plată pentru condițiile specifice programelor 
finanțate prin POSDRU, asigurarea operativă a 
fondurilor și surselor necesare Autorității de 
management pentru efectuarea tuturor tipurilor 
de plăți, asigurarea funcționalității sistemului 
mecanismului cererilor de plată pentru toți 
beneficiarii finali și asigurarea funcționalității 
sistemului mecanismului decontării cererilor de 
plată la beneficiarii finali privați. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 
 
CD  - Adoptată pe 
19.11.2013 

la promulgare 
din data de 
30.11.2013 

15 
PLx 
535 
/13 

Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014. (poz. 
II-23) 

Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați 
în cadrul fiscal-bugetar pentru anii 2014 și 2015. 

S - Adoptată pe 
27.11.2013 
 
CD - Adoptată pe 
28.10.2013 

la promulgare 
din data de 
30.11.2013 

Nr
. 

cr
t 

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

16 

PLx 
314 
/ 13 

 

Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între 
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe 
de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat 
la Bruxelles la 26 iunie 2012. (poz. II-67) 

Ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o 
parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea 
și punerea în aplicarea unui acord de comerț 
liber cu Peru și Columbia oferă noi oportunități 
de export pentru mărfurile europene și implicit 
românești, prin înlăturarea barierelor comerciale 
în calea exporturilor. 
 

CD - Adoptată pe 
22.10.2013 
 
S  -  Adoptată pe 
27.11.2013 

 
la promulgare 

din data de 
03.12.2013 



 
23 

17 PLx342 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-a-8) 
 

Completarea OUG nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul UE, în sensul 
utilizării fondurilor provenite din vânzarea 
acestor certificate, în scopul asigurării 
transportului elevilor din localitățile izolate din 
mediul rural către unitățile de învățământ din 
centrele de comună sau către cele mai apropiate 
unități de învățământ din mediul urban. 

S - Adoptată pe 
30.09.2013 
 
CD  -  Adoptată pe 
19.11.2013 

 
la promulgare 

din data de 
03.12.2013 

18 
PLx 
442 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013.  
(poz. II-83) 
 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. 
CD + S 
Adoptată pe 
04.12.2013 

 
la promulgare 

din data de 
06.12.2013 

19 
PLx 
443 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. II-84) 
 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013. 

CD + S  
Adoptată pe 
04.12.2013 

 
la promulgare 

din data de 
06.12.2013 

20 PLx415 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2013. (poz. II-83) 
 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 1.909,3 
milioane lei și al cheltuielilor cu suma de 704,7 
milioane lei, cu majorarea corespunzătoare a 
deficitului bugetar cu suma de 1.204,6 milioane 
lei. 

CD + S  
Adoptată pe 
04.12.2013 

 
la promulgare 

din data de 
09.12.2013 

21 PLx416 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013.  
(poz. II-84) 
 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 aprobat prin Legea nr. 6/2013, în 
corelație cu evoluția prognozată a indicatorilor 
macroeconomici și a măsurilor stabilite de 
Guvern prin actele normative aprobate. 

CD + S  
Adoptată pe 
04.12.2013 

la promulgare 
din data de 
09.12.2013 

Nr
. 

cr
t 

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



 
24 

22 
PLx 
514 
/13 

Legea bugetului de stat pe anul 2014. 
(poz. II-21) 

Stabilirea bugetului de stat pe anul 2014, 
cuprinzând veniturile pe capitole și subcapitole, 
și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori 
principali de credite, detaliate pe părți, capitole, 
subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole 
și alineate, bugetele Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, 
fondurilor externe nerambursabile și activităților 
finanțate integral din veniturile proprii. 

CD + S  
Adoptată pe 
04.12.2013 

 
 
 

la promulgare 
din data de 
09.12.2013 

23 

PLx 
821 

/ 07/13 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi 
completatea Ordonanţei de urgenţă 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-24) 
 

Modificarea şi completatea OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

la promulgare 
din data de 
12.12.2013 

24 
PLx 
117 

/ 09/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de 
servicii. (poz. I-a-25) 
 

Modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, intervențiile legislative vizând 
perfecționarea și flexibilizarea sistemului 
achizițiilor publice, în special în ceeace privește 
termenele procedurale de depunere și soluționare 
a contestațiilor. 
 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

la promulgare 
din data de 
12.12.2013 

25 
PLx 
225 

/ 09/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în 
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. 
(poz. I-a-22) 
 

Adoptarea unor măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice, propunându-se 
modificarea mai multor acte normative din acest 
domeniu, în scopul îmbunătățirii cadrului legal 
actual. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

la promulgare 
din data de 
12.12.2013 



 
25 

26 
PLx 
468 

/ 09/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã 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-23) 
 

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările și 
completările ulterioare,în sensul adoptării unor 
măsuri în acest domeniu, în vederea asigurării 
concordanței cu legislația comunitară în materie, 
în scopul îmbunătățirii cadrului legal actual. 

S - Adoptată pe 
16.10.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

la promulgare 
din data de 
12.12.2013 

Nr
. 

cr
t 

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

27 
PLx390 

/13 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea 
de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore. (poz. I-a-5) 
 
 

Modificarea OUG nr.96/2002 privind acordarea 
de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore, în scopul creării cadrului legal necesar 
diversificării produselor derivate din lapte care se 
acordă elevilor cu titlu gratuit, precum și pentru 
obținerea unor prețuri competitive. 

S  - Adoptată pe 
21.10.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

la promulgare 
din data de 
12.12.2013 

28 
PLx 
534 
/13 

 
Lege pentru modificarea și completarea Legii 
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010.  
(poz. II-48) 
 
 

Modificarea și completarea Legii 
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, în 
scopul adoptării și definirii unor noi concepte. 

S - Adoptată pe 
27.11.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

la promulgare 
din data de 
12.12.2013 

29 PLx389 
/13 

Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip 
preventiv dintre România și Fondul Monetar 
Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție 
semnată de autoritățile române la București la 12 
septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului 
directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional 
din 27 septembrie 2013. 
(poz. II-49) 
 

Ratificarea Aranjamentului stand-by de tip 
preventiv dintre România și Fondul Monetar 
Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție 
semnată de autoritățile române la București la 12 
septembrie 2013 și aprobată prin Decizia 
Consiliului directorilor executivi ai Fondului 
Monetar Internațional din 27 septembrie 2013. 

CD - Adoptată pe 
19.11.2013 
 
S - Adoptată pe 
12.12.2013 

 
la promulgare 

din data de 
12.12.2013 



 
26 

30 
PLx 
404 
/13 

Lege pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul migrației și azilului. (poz. I-a-
35)  

Modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul migrației și azilului. 

S - Adoptată pe 
21.10.2013 
 
CD - Adoptată pe 
10.12.2013 

 
la promulgare 

din data de 
16.12.2013 

31 
PLx 
287 
/13 

Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din 
sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi 
recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate.  
(poz. I-a-30) 
 

Stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul 
laptelui şi al produselor lactate în vederea 
consolidării responsabilităților operatorilor din 
sectorul produselor lactate, adaptării ofertei la 
cerere, precum și evitării anumitor practici 
comerciale neloiale. 

S - Adoptată pe 
09.09.2013 
 
CD - respinsă pe 
15.10.2013 

Respinsă 
definitiv de 
Parlament 

Nr
. 

cr
t 

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

32 
PLx 
573 
/13 

Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor 
nr.85/2003. (poz. I-a-14) 

Modificarea și completarea Legii minelor 
nr.85/2003, cu modificările și completările 
ulterioare, urmărindu-se actualizarea definițiilor 
și completarea acestora, stabilirea unor 
proceduri simplificate de acordare a licențelor de 
expoatare, cu luarea tuturor măsurilor pentru ca 
operatorii economici care primesc licențe să-și 
desfășoare activitatea respectând tehnologiile de 
exploatare minieră, precum și instituirea de 
obligații exprese referitoare la refacerea mediului 
afectat de activități miniere efecuate în perimetrul 
de exploatare. 

S  - Respinsă  pe 
02.12.2013 
 
CD - respinsă pe 
10.12.2013 

Respinsă 
definitiv de 
Parlament 

33 

PLx 
215 
/ 13 

 

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului (poz. I-b-18) 

Modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, intervențiile legislative preconizate 
vizând asigurarea unei mai bune protecții a 
drepturilor copilului și delimitarea mai clară a 
atribuțiilor și competențelor care revin 
autorităților în cadrul acestui proces, ținând cont 
și de necesitatea corelării dispozițiilor actuale cu 
cele ale noului Cod Civil. 

S  -  Adoptată pe 
10.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 
257/2013 



 
27 

34 
PLx 
158 
/13 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 
2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate în baza planurilor de disponibilizare. (poz. I-b-
10) 
 

Reglementarea măsurilor de protecție socială de 
care beneficiază persoanele disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza unui plan 
de disponibilizare. 

 

S  - Adoptată pe 
22.05.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 
259/2013 

35 PLx 96 
/13 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale. (poz. I-b-7) 

Instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea 
resurselor naturale, altele decât gazele naturale, 
fiind elaborat în temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr. 
1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanțe. 

S - Adoptată pe 
19.03.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 
261/2013 

36 
PLx 
234 
/13 

 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanțelor bugetare restante asupra Companiei 
Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" 
-S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent. 
(poz. I-b-20) 

Reglementarea preluării de către Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanțelor administrate de ANAF la Compania 
REMIN S.A.Baia Mare, intervențiile legislative 
fiind motivate în Nota de fundamentarer prin 
faptul că „neluarea măsurilor de transferare a 
creaanței în regim de urgență ar continua 
divergențele de viziune economică între 
principalii creditori reprezentanți ai statului și ar 
diminua posibilitățile legale de reorganizare a 
activității economice și de relansare a acesteia”. 

S  - Adoptată pe 
17.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 
266/2013 

Nr
. 

cr
t 

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

37 
PLx 
263 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscale. (poz. I-b-30) 

Modificarea și completarea OUG nr. 29/2011 
privind reglementarea acordării eșalonărilor la 
plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, precum și 
a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, în sensul instituirii unor măsuri privind 
amânarea la plată în cazul contribuabililor care 
au de încasat sume de la autoritățile cu 
competențe în gestionarea fondurilor europene, în 
baza contractelor de finanțare încheiate cu 
acestea, facilitate care va conduce la stimularea 
activității economice, precum și la creșterea 
nivelului absorbției fondurilor europene. 

S  - Adoptată pe 
25.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 
267/2013 



 
28 

38 
PLx 
266 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie 
și Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării 
Planului national de intervenție pentru prevenirea 
îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii 
și pandemii.  
(poz. I-b-37) 
 

Crearea bazei legislative privind acordarea din 
bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor 
necesare pentru implementarea Planului naţional 
de intervenţie pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor/efectelor generate de epidemii  şi 
pandemii prin intermediul Institutului 
„Cantacuzino”. 

S  - Adoptată pe 
26.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 

Legea 
268/2013 

39 
PLx 
265 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și 
completarea art.13 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență.  
(poz. I-b-15) 

Autorităţile de management sunt autorizate să 
încheie contracte ce depăşesc sumele alocate la 
nivel de program operaţional şi pot dezangaja 
fondurile rămase neutilizate. 

S  - Adoptată pe 
25.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
18.09.2013 

Legea 
269/2013 

40 
PLx 
112 
/13 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.500/2002 privind finanţele publice. (poz. I-b-29) 

Modificare și completarea Legii nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul instituirii de 
concepte și reguli noi care să creeze un mecanism 
mai flexibil al procesului bugetar. 

S  - Adoptată pe 
08.04.2013 
 
CD - Adoptată pe 
03.09.2013 

Legea 
270/2013 

41 
PLx 
326 
/12 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 
alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 
capitalului. (poz. I-b-27)  
 

Modificarea art. 24028 alin.(1) din OUG 
nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, în scopul creării 
posibilității de punere în a măsurii de stabilizare 
care constă în implicarea Fondului de garantare 
a depozitelor în sistemul bancar în calitate de 
acționar la o instituție de credit. 

S  -  Adoptată pe 
18.09.2012 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 

Legea 
271/2013 

Nr
. 

cr
t 

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



 
29 

42 PLx 58 
/13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-6) 

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. 
 

S  -  Adoptată pe 
18.02.2012 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 

Legea 
273/2013 

43 
PLx 
237 
/13 

Lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12) 

Stabilirea condițiilor pentru prevenirea și 
controlul integrat al poluării rezultate din 
activitățile industriale, prin reducerea emisiilor în 
aer, apă și sol, precum și prin prevenirea 
generării deșeurilor, pe coordonatele 
îmbunătățirii legislației naționale de profil, din 
perspectiva necesității de aliniere completă a 
acesteia la normele și exigențele europene 
incidente în materie, în contextul îndeplinirii 
obligațiilor asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
 

S  - Adoptată pe 
17.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 

Legea 
278/2013 

44 
PLx 
277 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37 
precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la 
art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. (poz. 
I-a-1) 
 

Modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea 
unor termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 
din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii 
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
03.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 

Legea 
284/2013 



 
30 

45 
PLx 
267 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim 
garantat, precum și pentru modificarea Legii 
nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei. 
(poz. I-b-3) 
 

Modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, precum şi 
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, în vederea majorării 
nivelului minim garantat şi a limitei de venituri 
până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea 
familiei, începând cu luna iulie 2013. 

S  - Adoptată pe 
26.06.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 
286/2013 

Nr
. 

cr
t 

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

46 
PLx 
121 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.10/2013 pentru plata eșalonată a 
despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale 
Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase 
în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca 
urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace 
între România și puterile Aliate și Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 
393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului 
Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma 
aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe 
Dunăre și la un schimb de comune între România și 
Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și 
a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, 
Croaților și Slovenilor,relativă la regimul proprietăților 
situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 
iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii 
nr.393/2006. (poz. I-b-17) 
 

Eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit 
Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 
393/2006, în tranşe anuale egale, pe o perioadă 
de 10 ani, precum şi modificarea actelor 
normative menţionate. 

S - Adoptată pe 
22.04.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 
287/2013 



 
31 

47 
PLx 
159 
/12 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.1/2012 pentru  modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul instituțiilor de credit. (poz. I-b-
26) 

 
Modificarea OUG nr. 99/2006 privind instituțile 
de credit și adecvarea capitalului și Ordonanței 
Guvernlui nr. 39/1996 privind înființarea și 
funcționarea Fondului de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar. 
 
 

S  - Adoptată pe 
21.05.2012 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 
288/2013 

Nr
. 

cr
t 

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

48 
PLx 
321 
/ 13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la 
art.V din Ordonanţa          Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-a-29 

Prorogarea termenului prevăzut la art.V din OG 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea OG 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, până la data de 31 
decembrie 2014. 

S - Adoptată pe 
23.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 

Legea 
293/2013 

49 
PLx 
320 
/ 13 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut 
media 10 la examenul de bacalaureat 2013. (poz. I-a-
18) 

Acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu, 
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la 
examenului de bacalaureat naţional 2013. 

S -  Adoptată pe 
23.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
15.10.2013 
 

Legea 
294/2013 

50 
PLx 
282 
/ 13 

Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. (poz. II-63) 

Modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară în sensul introducerii 
tribunalelor specializate, înfiinţarea acestor 
tribunale specializate fiind o prioritate în vederea 
asigurării premiselor desfăşurării unui act de 
justiţie rapid şi eficient. 

CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 
S  -  Adoptată pe  
29.10.2013 

Legea 
296/2013 

51 
PLx 
195 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrație și 
Reglementare în Comunicații. (poz. I-b-31) 
 

Introducerea unui nou aliniat la art. 14 din OUG 
nr. 22/2009 privind înființarea Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, în scopul virării la bugetul de stat a 
excedentelor financiare înregistrate de respectiva 
Autoritate în exercițiul financiar precedent. 

CD -  Adoptată pe 
03.09.2013 
 
S  -  Adoptată pe 
22.10.2013 
 

Legea 
299/2013 
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52 
PLx 
335 
/13 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională 
în materie penală. (poz. I-a-10) 
  

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală, în sensul regândirii sistemului de 
recunoaştere şi executare a hotărârilor 
judecătoreşti în relaţia cu statele terţe, precum şi 
asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 
unor decizii-cadru adoptate la nivelul UE. 
 

S -  Adoptată pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
22.10.2013 
 

Legea 
300/2013 

53 PLx 
153/ 11 

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-a-3)
- Reexaminare la cererea Președintelui României 
 

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare în scopul transpunerii în 
legislaţia naţională a Directivelor Uniunii 
Europene nr. 162/2009, nr. 8/2008, nr. 12/2010 şi 
nr. 23/2010, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 
2011. 

S - Adoptată pe 
02.10.2010 
 
CD - Adoptată pe 
29.10.2013 
 

Legea 
303/2013 

Nr
. 

cr
t 

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

54 
PLx 
341 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție 
socială în perioada sezonului rece.   
(poz. II-2)     
 

Modificarea şi completarea OUG nr.70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012,în 
vederea introducerea indicatorului social de 
referință ca element de raportare a cuantumurilor 
ajutoarelor lunare și a nivelurilor de venituri, 
introducerea ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinței cu energie electrică, precum și 
introducerea anchetei sociale ca mijloc de 
verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare a 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, pentru 
situațiile care nu pot fi determinate cu exactitate 
pe baza documentelor justificative prezentate. 

S - Adoptată pe 
30.09.2013 
 
CD - Adoptată pe 
22.10.2013 

Legea 
304/2013 

55 
PLx 
255 
/13 

Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin 
denunțare, a Convenției privind crearea Organizației 
Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-
științifică în domeniul industriei electrotehnice 
"INTERELECTRO " în relație cu România.  
(poz. I-b-38) 

Aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, 
a Convenţiei privind crearea 
OrganizaţieiInternaţionale pentru colaborare 
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul 
industriei electrotehnice „INTERELECTRO” în 
relaţie cu România. 

CD - Adoptată pe 
18.09.2013 
 
S -  Adoptată pe 
22.10.2013 

Legea 
306/2013 
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56 
PLx 
256 
/13 

Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la 
construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în 
domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.  
(poz. I-b-16) 

Ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui centru de cercetare în domeniul 
Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. 

CD - Adoptată pe 
24.09.2013 
 
S - Adoptată pe 
21.10.2013 

Legea 
307/2013 

57 
PLx 
301 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea 
amendamentelor convenite între România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de 
scrisori semnate la București la 1 martie 2012, și la 
Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-
cadru de împrumut dintre România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București 
la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, 
precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Legea 
nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de 
împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006. (poz. II-
50) 
 

Ratificarea amendamentelor convenite între 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, prin schimbul de scrisori semnate la 
București la 1 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei, semnat la București la 27 
decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru 
ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la București la 27 decembrie 
2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, cu 
completările ulterioare. 

CD - Adoptată pe 
08.10.2013 
 
S -  Adoptată pe 
28.10.2010 
 

Legea 
312/2013 

Nr
. 

cr
t 

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

58 
PLx 
254 
/13 

Lege pentru aderarea României la Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii 
Mondiale. (poz. I-b-25)   

Necesitatea consolidarii poziţiei României în 
cadrul instituţiilor financiare internaţionale din 
cadrul Grupului Băncii Mondiale precum şi 
utilitatea sprijinirii actţiunilor de asistenţă pentru 
dezvoltare asumate de România prin intermediul 
unei asistenţe de tip multilateral derulată de o 
instituţie specializată. 

CD - Adoptată pe 
18.09.2013 
 
S - Adoptată pe 
22.10.2013 

Legea 
313/2013 
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59 
PLx 
350 
/13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în 
domeniul forţei de muncă.  
(poz. I-a-15) 
 

 
Stabilirea unei noi atribuții în sarcina 
președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, prin derogare dela prevederile 
art. 18 alin. (1) lit.j din Legea nr. 202/2006 
privind organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
republicată, atribuție care, alături de alte 
atribuții legate de compartimentele funcționale 
ale agenției, intră în prezent în sarcina consiliului 
de administrație al Agenției. 

S -  Adoptată pe 
02.10.2013  
 
CD - Adoptată pe 
12.11.2013 

Legea 
333/2013 

60 
PLx 
319 
/13 

Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior.  
(poz. I-a-16)  
 
 

Modalitatea de efectuare a stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior angajaţi la 
debutul în profesie, cu excepţia profesiilor pentru 
care modalitatea de efectuare a stagiului este 
reglementată prin legi speciale. Proiectul de act 
normativ vizează adaptarea legislației românești 
la cerințele UE în materie de stagii pentru 
absolvenți pentru facilitarea tranziției tinerilor 
din sistemul educațional către piața muncii, cu 
accent pe: promovarea accesului tinerilor 
absolvenți de învățământ superior pe piața 
muncii către un loc decent și durabil 
corespunzător studiilor absolvite, condiții bune de 
muncă și de consolidare a formării profesionale, 
reglementarea condițiilor minime care 
caracterizează un stagiu ca fiind de calitate – 
definirea obiectivelor profesionale, durată 
rezonabilă, protecție socială și remunerație 
adecvată, drepturi și obligații ferme pentru toate 
părțile implicate prin încheierea de acorduri 
contractuale în care sunt implicate întrepriderile, 
dar și serviciile publice de ocupare. 

S  - Adoptată pe 
23.09.2013  
 
CD - Adoptată pe 
12.11.2013 

Legea 
335/2013 

61 
PLx 
515 
/13 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014. (poz. II-22) 

Bugetul  asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, 
autorizând veniturile pe capitole și subcapitole și 
cheltuielile pe destinații pentru bugetul  
asigurărilor sociale de stat, bugetul  asigurărilor 
pentru șomaj, sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă și boli profesionale. 

CD + S  
Adoptată pe 
04.12.2013 

Legea 
340/2013 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

 (la data de  20 decembrie  2013) 
 
 
 

                                             

                                  I.  În perioada  16 - 19 decembrie  2013    
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 26 rapoarte, din care  6 rapoarte 
suplimentare şi 1 raport comun pentru şedinţele cu Senatul. 

     Comisiile permanente au depus  8 avize. 

Cele 26 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 14  

 12 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

       2 
       1 
     23 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 392 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
59  pentru raport suplimentar. 

La comisii se află 28 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  762 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 560 

♦ rapoarte suplimentare 132 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 70 

TOTAL     762 
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ANEXA 
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână  16 – 19 decembrie  2013 
 

I.   Comisia  pt. buget 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Plx 439/2013 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității – raport 
comun cu Comisia pt. muncă 

14 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

9.12.13 Raport de  respingere 
 (558/R din 19.12.13) 

2 Plx 226/2011 

Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au 
transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 
1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA 

10 
deputaţi,     
respinsă   
de Senat 

16.12.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(109/RS1 din 17.12.13) 

3 Plx 226/2011 

Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au 
transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 
1991 în vederea achiziţionării de autoturisme DACIA 

10 
deputaţi,     
respinsă   
de Senat 

16.12.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(109/RS2 din 17.12.13) 

II. Comisia pt. industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 PLx 572/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului 
transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea 
executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări – raport comun cu 
Comisia juridică 

Guvern,    
adoptat     
de Senat 

9.12.13 
10.12.13 

Raport de aprobare 
 (543/R din 16.12.13) 

2 PLx 383/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.85/2013 privind 
declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru 
Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin – raport comun cu 
Comisia juridică 

Guvern,    
adoptat    

  de Senat 

6.11.13 
16.12.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(547/R din 17.12.13) 

3 Plx 466/2013 
Propunere legislativă pentru completarea OG nr.99/29.08.2000 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 
republicată 

3 deputaţi, 
respinsă    
de Senat 

16.12.13 Raport de respingere 
 (548/R din 17.12.13) 
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4 PLx 537/2013 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la 
Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002 – 
prioritate legislativă  – raport comun cu Comisia juridică 

Guvern 16.12.13 Raport de aprobare 
 (549/R din 17.12.13) 

5 Plx 483/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență – 
raport comun cu Comisia pt. tehn.informaţiei 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

16.12.13 Raport de  respingere 
 (560/R din 19.12.13) 

6 PLx 457/2013 Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat  – raport comun 
cu Comisia juridică 

Guvern,    
adoptat   

 de Senat 
16.12.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(520/RS din 16.12.13) 
 

III. Comisia pt.  agricultură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Plx 400/2013 Propunere legislativă privind înființarea Registrului Industriilor 
Alimentare 

13 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

17.12.13 Raport de  respingere 
 (554/R din 18.12.13) 

 

IV. Comisia pt. drepturile omului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 PLx 523/2013 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din 
Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca 
sărbătoare a etniei tătare din România 

1 deputat,   
adoptat  

   de Senat 
10.12.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(542/R din 16.12.13) 

2 Plx 423/2013 
Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National 
pentru Prevenirea și Combaterea Torturii – raport comun cu 
Comisia juridică 

19 parlam. 16.12.13 Raport de respingere 
 (545/R din 17.12.13) 

              V. Comisia pt.  administraţie 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 PLx 355/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

24.10.13 
12.11.13 

Raport de aprobare 
 (551/R din 17.12.13) 
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Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale 
pentru informații spațiale în România – raport comun cu 
Comisia pt. tehn. Inf. 

2 Plx 435/2013 
Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin 
dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare 
copil" 

9 deputaţi,   
respinsă    
de Senat 

16.12.13 Raport de  respingere 
 (552/R din 17.12.13) 

3 Plx 446/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215 din 23 
aprilie 2001 a administrației publice locale 1 deputat 16.12.13 Raport de  respingere 

 (553/R din 17.12.13) 

            VI. Comisia pt.  muncă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Plx 494/2013 Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj 
mimico-gestual 

7 parlam.,    
respinsă    
de Senat 

16.12.13 Raport de  respingere 
 (555/R din 18.12.13) 

2 PLx 575/2013 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare 

Guvern,    
adoptat    de 

Senat 
16.12.13 Raport de  aprobare 

 (556/R din 18.12.13) 

3 Plx 439/2013 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității – 
raport comun cu Comisia pt. buget 

14 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

9.12.13 Raport de  respingere 
 (558/R din 19.12.13) 

4 PLx 501/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.93/2013 pentru 
modificarea art.1 din OUG nr.97/2010 privind reglementarea 
unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate – raport 
comun cu Comisia pt. sănătate 

Guvern,    
adoptat    

 de Senat 

9.12.13 
16.12.13 

Raport de  aprobare 
 (559/R din 19.12.13) 

5 

Plx 465/2011 
 
 

 
Plx 466/2011 
 
 

PLx 717/2011 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 / 
2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

1 deputat,    
respinsă    
de Senat 
10 dep. , 
respinsă    
de Senat 
2 dep.,     
adoptat     
de Senat 

17.12.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(533/RS1 din 17.12.13) 

 

VII. Comisia pt. sănătate 
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Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Plx 477/2013 Propunere legislativă privind butonul de panică – raport comun 
cu Comisia pt. învăţământ 

1 deputat,    
respinsă    
de Senat 

9.12.13 
16.12.13 

Raport de  respingere 
 (557/R din 18.12.13) 

2 PLx 501/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.93/2013 pentru 
modificarea art.1 din OUG nr.97/2010 privind reglementarea 
unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate – raport 
comun cu Comisia pt. muncă 

Guvern,    
adoptat    

 de Senat 

9.12.13 
16.12.13 

Raport de  aprobare 
 (559/R din 19.12.13) 

 

VIII. Comisia pt. învăţământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Plx 489/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 

14 parlam.,   
respinsă    
de Senat 

16.12.13 Raport de  respingere 
 (550/R din 17.12.13) 

2 Plx 477/2013 Propunere legislativă privind butonul de panică – raport comun 
cu Comisia pt. sănătate 

1 deputat,    
respinsă    
de Senat 

9.12.13 
16.12.13 

Raport de  respingere 
 (557/R din 18.12.13) 

 
IX. Comisia pt. cultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 PLx 
281/2013/2013 

Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea art.43 din 
Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății 
Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 

Guvern 16.12.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(514/RS din 17.12.13) 

2 - 
Aviz comun privind numirea domnului Bogdan I.Rareş în funcţia 
de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune 
– raport comun cu Comisia similară de la Senat 

Grup 
PNL 17.12.13 

Raport comun  
de aprobare 

(64/RC din 17.12.13) 
 

X. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 
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1 PLx 572/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea 
schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările 
normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru 
facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări – 
raport comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

9.12.13 
10.12.13 

Raport de aprobare 
 (543/R din 16.12.13) 

2 Plx 499/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale 

13 parlam. 16.12.13 Raport de respingere 
 (544/R din 17.12.13) 

3 Plx 423/2013 
Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National 
pentru Prevenirea și Combaterea Torturii – raport comun cu 
Comisia pt. drepturile omului 

19 parlam. 16.12.13 Raport de respingere 
 (545/R din 17.12.13) 

4 PLx 579/2013 

Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către 
persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea 
și Reglementarea Pieței Funciare 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

17.12.13 
Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(546/R din 17.12.13) 

5 PLx 383/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.85/2013 privind 
declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru 
Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin – raport comun cu 
Comisia pt. industrii 

Guvern,    
adoptat    

  de Senat 

6.11.13 
16.12.13 

Raport de aprobare 
 cu amendamente 

(547/R din 17.12.13) 

6 PLx 537/2013 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 
la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al 
pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002 – 
prioritate legislativă  – raport comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern 16.12.13 Raport de aprobare 
 (549/R din 17.12.13) 

7 PLx 457/2013 Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat  – raport 
comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern,    
adoptat    

 de Senat 
16.12.13 

Raport suplimentar  
de aprobare cu 
amendamente 

(520/RS din 16.12.13) 
 

XI. Comisia pt. apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 
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1 Plx 561/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare – raport 
comun cu Comisia pt. politică externă 

1 senator,    
respinsă    
de Senat 

11.12.13 
17.12.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(126/RS din 18.12.13) 
 

XII. Comisia pt. politică externă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Plx 561/2010 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în 
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare – raport 
comun cu Comisia pt. apărare 

1 senator,    
respinsă    
de Senat 

11.12.13 
17.12.13 

Raport suplimentar  
de respingere 

(126/RS din 18.12.13) 

XIII. Comisia pt. tehnologia informaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 PLx 355/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale 
pentru informații spațiale în România – raport comun cu 
Comisia pt.  administraţie 

Guvern,     
adoptat     
de Senat 

24.10.13 
12.11.13 

Raport de aprobare 
 (551/R din 17.12.13) 

2 Plx 483/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru 
apeluri de urgență – raport comun cu Comisia pt. industrii 

1 deputat,   
respinsă    
de Senat 

16.12.13 Raport de  respingere 
 (560/R din 19.12.13) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 
 Declaraţii politice 

 
 

                                                            
Succesul dialogului social în protestele din sănătate şi obligaţia menţinerii unei relaţii permanente cu factorii 

sociali. 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Săptămânile trecute sistemul de sănătate a trecut printr-un nou impas, unul dintre multele încercări în care s-a 

aflat în ultima perioadă. Protestele asociaţiilor sindicale au tras încă un semnal de alarmă asupra problemelor cu care 
se confruntă sistemul şi implicit, medicii şi pacienţii deopotrivă. Turbulenţele din sistem nu pot cauza decât neplăceri 
bolnavilor, oamenilor care îşi pun baza în profesionalismul şi dedicarea personalului medical. Cu toate acestea, ca 
medic pediatru cu experienţă în spitalele româneşti înţeleg pe deplin nemulţumirile personalului medical şi sunt 
alături de colegii mei în eforturile lor de a face din sănătate prioritate naţională.  

Guvernul, prin ministrul Sănătăţii şi factorii de decizie desemnaţi să poarte un dialog cu asociaţiile sindicale au 
venit în întâmpinarea revendicărilor acestora. Astfel, s-a reuşit deblocarea a peste 1000 de posturi în domeniu, plata 
dublă pentru zilele nelucrătoare şi suplimentarea bugetului pentru plata arieratelor din fondul de rezervă la dispoziţia 
primului-ministru. 

Cu toate acestea, revendicarea privind alocarea a 6% din PIB pentru sănătate, o revendicare sensibilă şi 
importantă nu a putut fi satisfăcută, iar legea salarizării pentru sănătate este încă pusă pe lista de aşteptare. Îmi 
exprim speranţa că noile investiţii preconizate şi creşterea economică vor aduce schimbarea în sistemul bugetului de 
stat şi în  alocarea anuală pentru sănătate.  

De altfel, o schimbare de paradigmă se poate observa şi în proiectul de buget pentru 2014: bugetul pentru 
sănătate este în creştere, se vor acorda bursele pentru rezidenţi care sunt binevenite, iar repararea nedreptăţilor din 
sistem va deveni o prioritate a guvernului.  

Salut încheierea protocolului pentru dialog instituţionalizat între coaliţia de organizaţii sindicale şi minister şi 
îmi exprim speranţa că sincopele din sistem nu vor mai afecta pacientul.  

Închei prin a sublinia importanţa parlamentarilor care legiferează în domeniul sănătăţii şi îmi exprim încrederea 
că împreună vom susţine un dialog instituţional cu toţi factorii implicaţi, cu decidenţi, medici, pacienţi şi manageri de 
spitale pentru conturarea unei viziune comune asupra reformării sistemului.   
 

Deputat 
Tamara Ciofu 

 
*** 
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Creşterea alarmantă a consumului de droguri şi efectele asupra sănătăţii populaţiei 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
România a înregistrat în ultimii ani o creştere alarmantă a consumului de droguri corelată cu o epidemie de 

HIV/ SIDA si alte boli infecţioase asociate consumului de droguri. Conform studiilor şi cercetărilor criminalistice, 
deşi ţara noastră nu este punct de producţie a drogurilor, reprezintă totuşi un important punct de tranzit în Balcani şi 
rută alternativă pentru introducerea de droguri de înalt risc prin portul Constanţa.  Aceste realităţi ne expun la riscuri 
şi vulnerabilităţi ce vizează nu doar criminalitatea şi traficul de droguri, ci şi răspândirea de boli infecţioase, legate de 
consumul de droguri.  

Potrivit raportărilor pentru 2012, prevalenţa virusului hepatic de tip B şi C a crescut cu 24,5%, respectiv 82,4% 
iar răspândirea virusului HIV/SIDA a crescut cu 24,9%. Aceste cifre sunt extrem de alarmante cu atât mai mult cu cât 
ele reprezintă trecerea spre o situaţie critică cauzată de urgenţa epidemiologică.  

Conform oficialilor Agenţiei Naţionale Antidrog, există două cauze pentru această epidemie de HIV/SIDA: 
schimbarea modului de consum şi lipsa de intervenţii coordonate pentru reducerea riscului de răspândire. Retragerea 
Fondului Global al Naţiunilor Unite din România, instituţie care finanţa organizaţiile non-guvernamentale a 
determinat autorităţile statului să ia măsuri şi să se implice în distribuirea de seringi pentru consumatorii de droguri.  

Cu toate că eforturile Ministerului Sănătăţii nu sunt de neglijat, în acest moment se asigură doar un milion de 
seringi. Conform datelor Agenţiei Naţionale Antidrog sunt necesare 4 milioane de seringi, distribuite în mod regulat 
către consumatorii de droguri cu risc de HIV/SIDA pentru a stopa urgenţa epidemiologică.  

Consider că în faţa unui asemenea pericol pentru sănătatea populaţiei trebuie luate măsuri radicale, urgente şi 
coordonate. Ministerul Sănătăţii are datoria de a stabili contacte cu organizaţii naţionale şi internaţionale care pot 
interveni, fie prin finanţarea programelor de prevenire a răspândirii HIV/SIDA, fie prin asigurarea de expertiză la 
nivelul autorităţilor statului, locale sau centrale pentru a lupta împotriva acestui pericol.  

 
Deputat 

Vlad Cosma 
 

*** 
 

Cifrele vorbesc: un bilanţ pozitiv la final de an 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

La sfârşit de an există un bun obicei, acela de a face un bilanţ al realizărilor şi al dezideratelor pentru care 
trebuie depus efort în continuare. Un mare beneficiu pe care îl poate aduce o astfel de abordare optimistă a anului ce 
tocmai se încheie este că oferă satisfacţia necesară în urma muncii depuse şi, totodată, dă un impuls pentru a continua 
şi duce la bun sfârşit proiectele începute. Dincolo de disputele politice, de nemulţumirile personale ale unora sau 
altora, vă rog să-mi permiteţi să îmi exprim bucuria faţă de realizările României în anul 2013. Totul într-un limbaj 
mai puţin plastic, în limbajul cifrelor. O informaţie de actualitate, provenită de la Institutul Naţional de Statistică, 
arată că rata anuală a inflaţiei, pe ultimele 12 luni, a coborât la 1,83%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2013 a 
fost de 3,67%. Doar cine este rău voit nu vede în aceste date realitatea: aceea că suntem pe drumul cel bun. 

O altă veste bună vine tot în urma rapoartelor făcute de Institutul Naţional de Statistică: în luna noiembrie 
2013, faţă de luna anterioară, alimentele s-au ieftinit cu 0,15%. În acord cu ieftinirea alimentelor, aceeaşi instituţie a 
confirmat scăderea preţului pâinii cu un procent de 12%. Este un început promiţător pentru reducerea TVA şi în cazul 
altor alimente de bază, însă acest lucru va fi posibil doar dacă se va constata o estompare, o scădere a evaziunii 
fiscale în sectorul panificaţiei ca ecou la măsura luată de Guvernul Ponta. Stimaţi colegi, trebuie să ne concentrăm 
eforturile, la nivel politic, pentru a da eficienţă instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul fiscal, fără a-i pune 
însă pe întreprinzători, pe actorii economici ai României, în situaţia de a se simţi hărţuiţi şi neprotejaţi.  

De asemenea, am avut în ultimele luni veşti îmbucurătoare cu privire la relansarea unor programe sectoriale. 
Actuala guvernare a reuşit să remedieze dezastrul creat de PDL în privinţa fondurilor europene, iar finanţarea a fost 
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deblocată, astfel, din 8 octombrie ţara noastră nu mai are programe sectoriale suspendate. De asemenea, procentul 
fondurilor accesate a crescut de la 7%, în luna mai 2012, la 24% în cursul acestui an.  

O altă realizare bifată în anul 2013 – reînnodarea legăturilor diplomatice cu China, iar ca urmare România a 
reuşit să parafeze acorduri comerciale vitale pentru economia naţională cu unul dintre cele mai curtate state la nivel 
mondial când ne referim la investiţii. Toate aceste proiecte conturate în anul 2013 trebuie continuate în anul care 
vine, în cadrul unui proiect mai mare, cel numit România prosperă!  

 
Deputat 

Cornel Itu 
 
 

*** 
 

SOS: publicaţiile culturale 
 

Anul 2014 începe, pentru cultura română, sub un spectru ameninţător: cel al iminentei dispariţii a revistelor 
de cultură. Cele 8 publicaţii ale Uniunii Scriitorilor, ca şi alte câteva reviste editate de fundaţii private sau finanţate 
pe plan local, se află în pericol de a-şi sista apariţia. Aceasta, după ce unele dintre ele apăreau deja, de la jumătatea 
anului acesta, în condiţii mai mult decât precare, ca urmare a sistării finanţării de la Administraţia Fondului Cultural 
Naţional. 

Dispariţia revistelor literare ar reprezenta, fără exagerare, o cateastrofă culturală şi politică pentru România. 
Sper că le este cunoscut decidenţilor în materie de finanţare a culturii faptul că România modernă, de la 1830 

încoace, este construită, în bună măsură, pe „umerii” unor reviste culturale. De la Curierul românesc la Dacia 
literară, de la Convorbiri literare la Viaţa românească şi de la Sburătorul la România literară, toate ideile care au 
structurat construcţia statului român, unitatea naţională, independenţa, rezistenţa în faţa tăvălugului comunist şi, în 
anii de după 1989, integrarea europeană, au fost susţinute şi promovate în revistele noastre de cultură, înainte de a 
deveni realităţi ale spaţiului politic. Acestea reprezintă astăzi, din cauza salarizării deficitare a bugetarilor, şi 
principala hrană spirituală a intelectualităţii noastre, care nu îşi mai permite să cumpere prea multe cărţi. 

Atrag atenţia că revistele de cultură nu sunt detergenţi sau pastă de dinţi, şi nici spectacole de divertisment, 
astfel încât să le aplicăm deviza „nu rezistă pe piaţă, trebuie să dispară”. Ele sunt construite de oameni de cultură, 
nepricepuţi în chip firesc în materie de afaceri, în redacţii mici, cu salarii ridicole şi, cel mai adesea, pe baza unor 
colaborări neplătite. Dacă nu reuşesc să facă profit, nu este pentru că oamenii care le alcătuiesc şi dau viaţă sunt 
incapabili, ci pentru că revista de cultură este un produs spiritual, cu valoare simbolică, nu unul material, cu valoare 
pecuniară. Ele nu cer, pentru a supravieţui, privilegii, ci un modest sprijin financiar, care este menit să asigure 
tipărirea revistei, cheltuielile de difuzare (pentru ca ea să ajungă în mâinile celor care au nevoie de ea) şi nişte salarii 
mai mult decât modeste, pe care femeile de serviciu din Parlament le-ar considera, pe bună dreptate, jignitoare. 

Este nedemn ca un stat european să permită, în anul 2013, ceea ce vechea Românie, deşi mai mică şi mai 
săracă, nu a permis. Căci Spiru Haret a decis să finanţeze, în 1901, revista Sămănătorul, după cum şi mult-hulitul 
Rege Carol al II-lea a pus, în 1930, Loteria Naţională să finanţeze Revista Fundaţiilor Regale. 

Fac un apel la noul ministru al Culturii, la conducerea Administraţiei Fondului Cultural Naţional pentru a 
găsi soluţii ca apariţia celor 10-12 publicaţii culturale care fac parte din patrimoniul naţional viu să continue, pe baze 
normale, şi în 2014. 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 
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Libera circulaţie a cetăţenilor şi accesul liber la piaţa muncii din Uniune nu sunt privilegii pe care Marea 
Britanie le oferă cetăţenilor UE, sunt drepturi pe care trebuie să le respecte şi să le garanteze toate statele 

membre UE, inclusiv Marea Britanie 
 
Stimate colege,  
Stimaţi colegi, 
 

Nu este prima oară când abordez, de la tribuna Camerei Deputaţilor, problema accesului liber al românilor şi al 
tuturor cetăţenilor UE pe piaţa muncii din Marea Britanie.  

 
În această primăvară, în luna martie să fim mai exacţi, declaraţiile oficialilor britanici cu privire la posibilii 

imigranţi români în Regatul Unit m-au determinat să reacţionez de la această tribună, printr-o declaraţie politică, prin 
care am apărat drepturile comunitare ale cetăţenilor români, drepturi care derivă din statutul nostru de stat membru al 
UE. Întotdeauna am considerat regretabile discriminarea şi xenofobia cu care sunt trataţi cetăţenii români care vor să 
muncească în Regatul Unit al Marii Britanii, iar semnalele recente pe care le primim cu privire la o eventuală 
„invazie” de imigranţi români şi bulgari în Marea Britanie, mă determină, încă o dată, să reacţionez.  

Stimate colege, stimaţi colegi, statutul nostru de membru UE a fost câştigat, cu suficiente sacrificii şi eforturi 
din partea României. Direcţia occidentală a fost un obiectiv pentru care au lucrat, indiferent de coloratura politică, 
numeroase guverne, încă din 1990. Poate unul din puţinele obiective care a reuşit să unească toate forţele politice din 
România a fost integrarea în Uniunea Europeană. Cu toţii am considerat că drumul pe care trebuie să mergem este cel 
European şi integrarea în marea familie europeană ne-a dat tuturor speranţa că lucrurile vor fi mai bune. Nu cred că 
ne-am gândit niciodată că la începutul celui de-al şaptelea an de când România a devenit membru cu drepturi depline 
al UE, după numeroase eforturi de reformă şi redefinire, vom fi primiţi cu reticenţă, ca cetăţeni „problematici”, pe 
piaţa muncii unuia dintre cei mai vechi membri ai UE. 

Cred că suntem în măsură să localizăm cu precizie sursa care determină acţiunile şi declaraţiile eurosceptice şi 
discriminatorii ale unor oameni politici din Marea Britanie cu privire la fenomenul imigraţiei. Interesul electoral 
primează uneori, chiar şi în state cu o tradiţie democratică îndelungată cum este Regatul Unit al Marii Britanii. Cu 
toate că valul de imigranţi români şi bulgari care ar „invada” Marea Britanie se dovedeşte a fi o temă falsă, există un 
curent, deosebit de periculos pentru întreaga Uniune Europeană, care prinde rădăcini în opinia publică, un curent 
propagat de formaţiuni politice care se bazează pe un mesaj dur şi pe alocuri extremist şi nu pe argumente raţionale şi 
logice care ar dicta de altfel o cu totul altă abordare.  

Şomajul în Marea Britanie se ridica, la nivelul lunii noiembrie a acestui an, la 2,47 de milioane de oameni, în 
timp ce numărul total de locuri de muncă ocupate se ridică la cifra de 29,95 de milioane. Piaţa muncii în Regatul Unit 
este imensă, ceea ce presupune o capacitate de absorbţie foarte mare a forţei de muncă. Poate crede cineva că 
imigranţii români şi bulgari pot destabiliza un sistem cu aproximativ 30 de milioane de locuri de muncă? Până şi cele 
mai exagerate previziuni cu privire la numărul muncitorilor din UE care ar opta pentru a-şi câştiga existenţa în Marea 
Britanie nu pot depăşi cifra de 500.000. 

Cu toate că aceste argumente sunt logice, interesul unora de a institui panică în rândul populaţiei britanice 
folosind teoria super-imigraţiei serveşte exclusiv unui scop electoral. Discursurile xenofobe şi eurosceptice trebuie să 
dispară din spaţiul european, oricât de tentant ar fi pentru unii politicieni să-şi atragă susţinători în acest fel. În acelaşi 
timp, acţiunile statelor membre faţă de fenomenul imigraţiei trebuie să respecte întocmai legislaţia europeană din 
domeniu şi principiile liberei circulaţii a forţei de muncă, principii pe care fiecare dintre statele membre s-a angajat să 
le respecte odată cu semnarea tratatelor de aderare. 

Chiar dacă nu avem o poziţie oficială a guvernului britanic pe această problemă, este îngrijorător că se 
cochetează cu ideea de a impune în continuare restricţii pe piaţa muncii din Regatul Unit. Un document care se 
presupune că ar fi emis de guvernul de la Londra prezintă noua strategie de revizuire a politicilor în domeniul liberei 
circulaţii şi prevede o limitare a numărului total al imigranţilor din UE la 75.000 de persoane dar şi o impunere a unor 
reguli mai stricte la angajare. În opinia mea autorităţile de la Londra trebuie să-şi exprime cu celeritate punctul de 
vedere oficial asupra problemei, pentru că data de 1 ianuarie se apropie foarte repede.  

Implementarea oricăror măsuri de restricţionare a accesului la piaţa muncii, ar încălca flagrant normele care 
derivă din Tratatul fondator al Uniunii Europene din 1957. Chiar dacă nu cred că în politica externă este un lucru 
benefic să adopţi o poziţie inflexibilă şi categorică, sunt sigură că este datoria noastră dar şi obligaţia Uniunii 
Europene să reacţionăm hotărât şi să explicăm că Uniunea Europeană se bazează principial pe cooperare şi unitate. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 36 - 2013 săptămâna  16 - 20 

decembrie 2013   

 

46

Se bazează pe unitatea măsurilor luate şi pe universalitatea drepturilor şi obligaţiilor la care statele membre aderă 
odată cu semnarea tratatelor constitutive. 

Mobilitatea forţei de muncă este un principiu indispensabil pentru o Uniune Europeană solidă. În contextul 
creşterii şomajului, accesul tinerilor la slujbe de calitate şi la sistemele de învăţământ performante sunt soluţii care 
trebuie protejate pentru asigurarea unui viitor comun al Uniunii. Din păcate, recent am observat că există 
impedimente pentru cetăţenii români şi bulgari chiar şi în ceea ce priveşte accesul la sistemul de educaţie britanic. 

Aşa cum am mai spus, dacă există un stat care ar trebui să fie îngrijorat de exodul de populaţie către Marea 
Britanie, acest stat ar trebui să fie România. În ultimii ani am pierdut o resursă irecuperabilă şi extrem de importantă 
pentru viitorul nostru: materia cenuşie. Exodul de valoare din România este o problemă care ar trebui să ne preocupe 
foarte mult pe noi şi mai puţin pe britanici, care vor beneficia de serviciile tinerilor valoroşi pe care România i-a 
pregătit până la maturitate. Fie că vorbim de medicină, inginerie sau IT, România este o resursă foarte valoroasă 
pentru toate statele care au nevoie de personal calificat şi performant în aceste domenii. Este greşit din partea celor 
care spun că România este o sursă de persoane care se abonează la sistemul de ajutor social. Sigur, există şi aceste 
cazuri şi ele nu trebuie să fie ignorate, dar cu certitudine nu putem spune că ele reprezintă regula, ci excepţia de la 
regulă. 

Românii care s-au stabilit în ţări precum Italia, Spania şi Franţa au luptat pentru crearea unei reputaţii bune 
pentru muncitorii care provin din ţara noastră. Este o mare nedreptate ca meritele acestor oameni să nu fie 
recunoscute din cauza unora care privesc sistemul de ajutor social ca unica sursă posibilă de venit.  

Restricţiile aplicate României şi Bulgariei pe piaţa muncii din Marea Britanie trebuie să înceteze odată cu data 
de 1 ianuarie 2014. Orice prelungire a acestui termen ar rezulta în încălcarea drepturilor de care trebuie să beneficieze 
toţi cetăţenii Uniunii Europene.  

Apreciez semnalele de susţinere pentru România care vin din partea partenerilor noştri europeni. Purtătorul de 
cuvânt al Comisiei Europene, Jonathan Todd, a declarat ieri că „orice fel de restricţii aplicate de Marea Britanie 
muncitorilor din Uniunea Europeană sunt ilegale, iar acuzaţiile privind turismul pentru beneficiile sociale nu sunt 
susţinute de date.” 

Purtătorul de cuvânt al CE aduce în vedere două argumente pe care cred că şi noi trebuie să le cunoaştem foarte 
bine şi să le susţinem de fiecare dată când avem ocazia. Normele comunitare în domeniul circulaţiei muncitorilor în 
UE interzic şi scot în afara legii orice restricţie aplicată cetăţenilor români sau bulgari odată cu 1 ianuarie 2014. De 
asemenea şi CE recunoaşte faptul că afluxul de muncitori din România şi Bulgaria ar însemna un imbold economic 
pentru Marea Britanie iar „restricţionarea liberei circulaţii a forţei de muncă ar fi un autogol imens dat economiei 
britanice.” 

Britanicii sunt consideraţi un popor cinstit care respectă regulile scrise şi nescrise ale parteneriatelor în care 
sunt implicaţi. Ţine de poporul britanic să dovedească acum faptul că sunt fairplay şi să nu cadă victime unei serii de 
manipulări ţintite politic de către partide extreme, care au interesul simplu de a câştiga cât mai mult în alegerile ce 
urmează.  

Rezultatele unui scrutin de alegeri sunt efemere, dar implicaţiile unei decizii precum cea vehiculată în presa 
internaţională, o decizie de restricţionare a numărului imigranţilor din UE la 75.000 pe an, sunt mult mai grave şi de 
lungă durată. Reputaţia unui stat important din punct de vedere economic şi politic cum este Marea Britanie este în 
joc, iar încrederea pierdută în faţa partenerilor se câştigă la loc foarte greu. 

Încă îmi exprim speranţa că raţiunea va învinge în faţa pasiunilor ultranaţionaliste ale unor oameni politici 
înguşti şi că Regatul Unit al Marii Britanii va lua o opţiune corectă şi va aplica în întregime şi fără rezerve legislaţia 
şi principiile Uniunii Europene care stipulează foarte clar faptul că cetăţenilor europeni li se asigură şi li se 
garantează dreptul la liberă circulaţie, dreptul la muncă şi dreptul la educaţie în întreaga Uniune Europeană. 

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
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 Atitudinea care nemulţumeşte 
 

 In ultimele două săptămâni am avut o serie de intervenţii referitoare la Legea Bugetului de stat şi Legea 
Bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2014 în care am arătat că avem un buget echilibrat care proiectează o 
viziune realistă asupra obiectivelor strategice pe care Guvernul USL şi le-a asumat, un buget din care se desprinde cu 
uşurinţă efortul constant de a repara ce au lăsat guvernările anterioare prin aplicarea unor politici iraţionale de 
austeritate, acompaniate de îndatorare, risipă, dezordine şi dispreţ faţă de resursele publice. Numai cine nu vrea, nu 
vede diferenţa clară dintre cele două guvernări: dacă principala grijă a Guvernului PDL a fost îmbogăţirea propriei 
clientele politice, fără nici cea mai mică remuşcare că problemele românilor trec pe un loc secundar, principala 
noastră grijă este aceea de a oferi un sprijin real românilor şi de a găsi acele soluţii care să ducă la relansarea 
economică. Nu îmi propun să reiau aici argumentele pentru greaua moştenire cu care am avut de-a face din momentul 
intrării la guvernare, pentru că în aceste zile nemulţumirile mele ca parlamentar, dar şi dezamăgirile românilor vin 
din direcţia Palatului Cotroceni.  
 Atitudinea iresponsabilă a Preşedintelui României faţă de Bugetul pe 2014 este cea care nemulţumeşte!   
 Dezbaterile parlamentare au demonstrat responsabilitate din partea celor care au înţeles importanţa ca 
România să intre în 2014 cu un buget aprobat şi neseriozitate şi populism din partea colegilor din opoziţie. La acestea 
din urmă se adaugă poziţia de neînţeles a lui Traian Băsescu care, în câteva cuvinte, s-ar traduce prin "daca ceva 
merge bine în România, atunci eu trebuie să fac tot posibilul pentru a merge prost".  Argumentul şefului statului 
pentru întârzierea promulgării Legii Bugetului prin întoarcerea sa la Parlament şi sesizarea Curţii Constituţionale 
(procedură care nu a fost folosită niciodată de un preşedinte în ultimii 23 de ani!) este unul care nici pe departe nu 
arată îngrijorare pentru viaţa de zi cu zi a românilor, aşa cum domnia sa şi-ar dori, ci demonstrează un subţire joc de 
imagine şi transmite un mesaj de instabilitate politică în exterior, un mesaj pe care un preşedinte care se gândeşte la 
interesul naţional nu are voie să-l dea. De fapt, nu cred că ar trebui să ne mai mire acest lucru, din moment ce pentru 
Preşedintele României nu contează imaginea pe care România o are în lume, modul în care această imagine se 
proiectează şi mai mult, încearcă să distrugă încrederea pe care Guvernul Ponta a reuşi să o obţină în acest ultim an 
pe scena politică externă.  
 S-a spus în nenumărate rânduri că o acciză de 7 eurocenţi nu va afecta populaţia şi aşa cum în ultimul an 
actualul Guvern USL a reuşit să ţină sub control preţul benzinei, poate să facă acest lucru şi în continuare. Dar aceste 
politici macroeconomice sunt greu de înţeles şi acceptat de domnul Băsescu, din moment ce pe parcursul guvernării 
PDL, în timp ce preţul barilului de petrol a scăzut, benzina la pompa s-a scumpit cu peste 50%, iar acciza la benzina a 
crescut cu peste 40%! 
 Aparenta îngrijorare a domniei sale pentru creşterea preţurilor prin introducerea accizei la benzină vine în 
contradicţie cu consecinţele mult mai grave şi mai numeroase pe care intenţia sa de blocare a Legii Bugetului le poate 
produce şi pe care, în mod intenţionat, le omite. Riscul major de întrerupere a Acordului cu FMI şi Comisia 
Europeană, influenţarea în mod negativ a percepţiei investitorilor străini, precum şi efectele asupra cursului de 
schimb şi a costurilor de finanţare depind de cât de mult va dori Traian Băsescu ca această situaţie de incertitudine să 
dureze.     
 Dincolo de atitudinea iresponsabilă a unui preşedinte care dezamăgeşte, trebuie să reţinem încrederea 
românilor în actualul guvern. Intr-un sondaj realizat de CSCI se arată că cei mai mulţi români îl susţin pe premierul 
Victor Ponta în disputa cu preşedintele Traian Băsescu privind bugetul pe 2014. Totodată, cei mai mulţi dintre cei 
care au participat la acest sondaj sunt împotriva întârzierii adoptării bugetului, pentru că asta ar însemna blocarea 
creşterilor de salarii şi pensii. Acesta ar trebui să fie un semn clar pentru preşedintele acestei ţări, un mesaj transmis 
de cei pe care crede că-i mai poate manipula prin strategiile prost gândite ale consilierilor săi!    
 

Deputat 
Cătălin Tiuch 

 
*** 

 
 
 
 

Decembrie 1989 
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Stimaţi colegi, Revoluţia Română din decembrie 1989, care a dus la sfârşitul regimului comunist din 

România şi la căderea lui Nicolae Ceauşescu a constat într-o serie de proteste, demonstratii si lupte de stradă. 
Anterior revoluţiei române, celelalte state est-europene au trecut în mod paşnic la democraţie, România fiind singura 
ţară din blocul estic care a trecut printr-o revoluţie violentă şi în care conducătorii comunişti au fost executaţi.  

La fel ca în ţările vecine, în anul 1989 majoritatea populaţiei din România nu era mulţumită de regimul 
comunist. Politica economică şi de dezvoltare a lui Ceauşescu era considerată responsabilă pentru penuria extinsă din 
ţară; în paralel cu creşterea dificultăţilor economice, poliţia secretă, Securitatea, era omniprezentă, făcând din 
România un stat poliţienesc. Revoluţia română nu s-a declanşat acolo unde era cea mai mare mizerie, ci acolo unde 
sentimentul de ruşine a fost cel mai puternic. 

La 16 decembrie a izbucnit un protest în Timişoara, ca răspuns la încercarea guvernului de a-l evacua pe 
pastorul reformat László Tőkés. Pastorul făcuse recent comentarii critice la adresa regimului în mass media 
internaţională, iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică. Protestele au continuat în ziua următoare, 17 
decembrie. Au încercat din nou să incendieze clădiri, dar de această dată au fost opriţi de unităţi militare. 
Semnificaţia prezenţei armatei pe străzi poate fi una singură: ordinele au venit de la cel mai înalt nivel, probabil chiar 
de la Ceauşescu.  

Între timp, la Bucureşti, pe 17 decembrie 1989, Ceauşescu a obţinut din partea CPEx aprobarea folosirii 
forţei pentru înăbuşirea revoluţiei de la Timişoara. 

Pe 20 decembrie, coloane masive de muncitori au intrat în oraş. 100.000 de protestatari au ocupat Piaţa 
Operei (astăzi „Piaţa Victoriei”) şi au început să strige sloganuri anti-guvernamentale: „Noi suntem poporul!”, 
„Armata e cu noi!”, „Nu vă fie frică, Ceauşescu pică!”. Treptat situaţia iese de sub controlul autorităţilor. Mai mulţi 
militari încep să fraternizeze cu demonstranţii. La sfârşitul zilei Timişoara este declarată oraş liber de către 
demonstranţi. Exemplul Timişoarei va fi urmat de alte localităţi din ţară, Arad, Sibiu, Targu Mures, Resiţa, Braşov si 
altele. 

 Întors din Iran pe data de 20 decembrie 1989, Ceauşescu descoperă în ţară o situaţie deteriorată. Lipsa sa de 
înţelegere a evenimentelor şi incapacitatea de a trata situaţia au ieşit din nou în evidenţă când a oferit, într-un act de 
disperare, creşterea salariilor muncitorilor cu o sumă de 100 de lei pe lună, şi a continuat să laude realizările 
"Revoluţiei Socialiste", neînţelegând că altă revoluţie se desfăşura chiar în faţa sa. 

După  înăbuşirea în sânge a demonstraţiilor , ieşirea în stradă a muncitorilor din zonele industriale, 
sinuciderea generalului Vasile Milea  s-a reuşit în jurul orei 12:30 Televiziunea a fost ocupată de revoluţionari. La 
12:51 Ion Caramitru şi poetul Mircea Dinescu, în mijlocul mai multor revoluţionari, se adresează telespectatorilor, 
anunţând fuga dictatorului, şi formând cu degetele litera V (semnul victoriei) au rostit celebra frază: Am învins! 

După fuga lui Ceauşescu din clădirea Comitetului Central se instalează haosul în Bucureşti, precedat de o 
stare de euforie generală. Mulţimile descătuşate invadează Comitetul Central iar birourile oficialilor comunişti sunt 
vandalizate. Haosul din Bucureşti cuprinde întreaga ţară. La vestea fugii cuplului dictatorial în majoritatea 
localităţilor din România au avut loc manifestaţii spontane de protest faţă de regimul ceauşist şi de solidarizare cu 
revoluţia.  

Stimaţi colegi, ziua de 22 decembrie a fost declarată Ziua Victoriei Revoluţiei române. Schimbarea 
sistemului comunist era un fapt la sfârşitul lui decembrie, dar cu mari sacrificii de a căror absurditate ne intrebăm şi 
astăzi: 1104 morti, dintre care 162 inainte de 22 decembrie, iar 942 dupa 22 decembrie. 
 

Stimaţi colegi, Revoluţiile din toamna lui 1989 au fost revolutii ale popoarelor, nu ale unei clase contra unei 
alte clase. Ele au fost o revoltă contra revoluţiei eşuate a modernităţii - care a creat tiranii mai mari decât monarhiile 
absolute. Jertfele sfinte pentru Ţară ale tinerilor din decembrie 1989 au adus poporului român libertatea. Revoluţia 
română este un semn nu al trecutului, ci a fost si este, în egală masură, un semn al viitorului, al acelei zile în care - 
cum spunea un filosof - "clopotele amiezii vor restitui pamântului demnitatea şi omului speranţa". Acesta este 
mesajul ei unic, transmis în decembrie 1989. Să-i ţinem vie speranţa şi memoria! 

 
Deputat 

Ion Călin 
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*** 
 
 

Ultima ispravă a calaverului ordinului Golden Blitzkrieg- Referendumul de la miezul nopţii, ultimul mare 
număr de magie! 

 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 

Se pare că, din cauza unor probleme mai mult sau mai puţin evidente, preşedintele Traian Băsescu suferă de 
insomnii. 

La acestea, se adaugă o serie curioasă de scrupule, total străine de domnia sa până de curând. 
Pe data de 14 decembrie, la ora 23.55, Traian Băsescu a mai făcut un act de magie, din seria actelor de alchimie 

politică. 
Dar asta neapărat în prezenţa unor martori, reprezentanţi de către presă, tocmai pentru a-şi evidenţia, chipurile, 

bunele-i intenţii, atunci când semnează un act de o importanţă majoră pentru ţară. 
Aici, apare o întrebare legitimă. E adevărat, nu la fel de legitimă precum legitimitatea actelor prezidenţiale, mai 

degrabă fiind o expresie a uimirii pe care o încercăm cu toţii la adresa transformării uluitoare a lui Traian Băsescu 
dintr-un imperturbabil „şef de ţară” într-un prea scrupulos şi umil servitor al neamului şi al ţării şi, mai ales, într-un 
observator al nelegiurilor şi incompatibilităţilor din traseul guvernării actuale. 

Oare de ce Traian Băsescu, de-a lungul celor 8 ani de şefie la cârma ţării, nu a petrecut la fel de multe nopţi, 
mânat de conştiinţa înaltă a binelui cetăţeanului, a poporului şi a statului român, ci nu în alte feluri care, cu siguranţă, 
că l-au ţinut treaz, dar nu pentru binele românilor, aceste insomnii trecând deja în panoplia de legende urbane şi, pe 
alocuri, picante. 

Ca un adevărat calaver al ordinului Golden Blitzkrieg, Traian Băsescu a ţinut sămbătă noaptea să ne mai dea o 
măsură a dibăciei sale politice pe care şi-o oferă drept studiu de caz şi învăţământ cu o generozitate dubioasă, reuşind 
să-şi împlinească un maaaare vis. Acela de a nu fi pus în situaţia de a ieşi de la prea mult iubita şefie a statului român 
cu un vot dublu. 

Ne gândim cu toţii de ce îi este teamă lui Traian Băsescu în această febrilă luptă nocturnă pentru că, oricum, 
preşedinţia nu îl mai priveşte, referendumul nici atât. Cât despre soarta unora sau altora pe care acum îi compătimeşte 
şi cărora le vrea „binele”, cred că suntem departe de a mai crede, fie măcar ca şi într-o glumă de tip englezesc. 

Este clar că tot ceea ce se întâmplă cu Traian Băsescu nu reprezintă decât o zvârcolire finală în faţa unui adevăr 
incontestabil. Acela că pensionarea aduce insomnie şi că ieşirea de la Cotroceni să se facă neapărat pe picioare (nici 
măcar împleticite!), ci cu o seamă de crize morale şi de identitate, pe care Traian Băsescu le manifestă din plin. 

Este adevărat că am putea învăţa multe de la domnul preşedinte. Asta în măsura în care ne-am hotărî cu toţii să 
devenim eroi de benzi desenate sau personajele negative într-o carte de poveşti. Oricum, orice istorie are nevoie şi de 
un anti-erou, iar Traian Băsescu, cu sau fără referendum, va deveni curând istorie. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 
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Super imunitatea – un neadevăr 

 
Stimaţi colegi, 
 Proiectul de lege privind Codul Penal pare să fie încă un subiect sensibil, care continuă să genereze tot felul 

de polemici. 
Deşi multe voci afirmă că acest cod a fost votat pentru a le crea parlamentarilor o super imunitate , 

acest zvon este total neadevărat. 
În ţările Uniunii Europene, parlamentarul este demnitar, nu funcţionar public. Potrivit legii, printre 

cei care pot fi anchetaţi de ANI se numără parlamentarii, preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului. Preşedinţii 
consiliilor judeţene, consilerii locali şi judeţeni, precum şi primarii nu fac obiectul modificărilor aduse Codului Penal. 

Modificările Codului Penal nu vor schimba cu nimic activitatea ANI, ale cărei atribuţii sunt 
reglementate prin Legea privind organizarea şi funcţionarea ANI ( 176 ⁄ 2010 ). În ceea ce priveşte conflictul de 
interese şi incompatibilitate, acestea sunt foarte clar stipulate în Statutul deputaţilor şi senatorilor. 

Modificările aduse Codului Penal nu vor afecta cu nimic nici activitatea DNA. Parlamentarii vor fi în 
continuare sancţionaţi, acuzaţi, cercetaţi, judecaţi şi condamnaţi pentru fapte de corupţie prevăzute de Codul Penal la 
articolele 254- 257. În plus, pentru faptele de luare de mită sau trafic de influenţă comise de parlamentari ca 
demnitari, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime. 

Aşadar, afirmaţia potrivit căreia parlamentarii au fost scoşi din categoria funcţionarilor publici este 
falsă, întrucât, în sensul Codului Penal, calitatea de funcţionar public priveşte condiţia de a fi în serviciul unei 
instituţii publice. Deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

Legea ANI nu a fost modificată, iar aceasta se aplică, în mod expes, preşedinţilor Camerelor şi 
parlamentarilor. 

Faptul că noul cod de conduită al parlamentarilor diminuează atribuţiile ANI, este o minciună. Noul 
cod arată că este "ceea ce a fost cerut în raportul MCV de către Comisia Europeană". 

Acuzaţiile aduse recent privind modificările Codului Penal adoptate de Camera Deputaţilor sunt 
false. Aleşii poporului nu beneficiază de o super imunitate, iar ANI şi DNA se pot ocupa în continuare de 
parlamentari.  

 
Deputat 

Weber Mihai 
 

*** 
 

Creşterea alocaţiei pentru copii reprezintă o prioritate naţională urgentă, iar datoria parlamentarilor este să 
"lupte" pentru rezolvarea acestei probleme. 

Legea nr. 61 privind alocaţia de stat pentru copii a fost adoptată în anul 1993 cu scopul de a se institui un tip 
special de alocaţie familială, respectiv alocaţia de stat, ca un drept universal al copiilor garantat de Constituţie. 
Potrivit prevederilor acestei legi, toţi copiii aflaţi în grijă familiilor lor sau a familiilor substitutive primesc o alocaţie 
de stat, al cărei cuantum variaza în funcţie de nevoile şi vârsta copilului. 
Date preluate din Eurostat, referitoare la nivelul alocaţiei de stat pentru copii, în România, comparativ cu restul 
Uniunii Europene. Pe harta continentului erau figurate doar 3 cifre: nivelul alocaţiei din România, de aproximativ 10 
euro (42 de lei) per copil, al celui din Bulgaria, de 18 euro şi media UE — 210 euro. 

România, ca stat membru al Uniunii Europene, ar trebui să acorde o atenţie sporită şi să urmărească să adopte o 
serie de acte normative în concordanţă cu cerinţele internaţionale şi europene cu privire la alocaţia de stat pentru 
copii. Soluţionarea problemei reprezentată de alocaţia de stat pentru copii este o dreptate socială făcută celor cu 
venituri mici şi care doresc să le asigure copiilor lor un mediu de viaţă şi educaţional propice. Consider că este de 
datoria noastră, ca reprezentanţi ai românilor, să găsim soluţii pentru nevoile şi binele lor. O soluţie în acest caz este 
mai mult decât necesară, deoarece este una dintre marile probleme cu care se confruntă sistemul de asistenţă socială 
din România. Creşterea cuantumului la alocaţia pentru copii reprezintă o promisiune pe care am ţinut cu tot 
dinadinsul să o îndeplinesc. Mă voi lupta în continuare ca acest proiect să fie adoptat de Parlamentul României, iar 
cât mai multe familii să se bucure de beneficiile creşterii valorii acesteia. 
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Deputat 
Simona Bucura Oprescu 

 
*** 

 
Accesarea fondurilor europene, şansa redresării României 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
  

Şansa ţării noastre de a se redresa economic şi social o constituie accesarea fondurilor europene. Trebuie 
spus că am cam bătut pasul pe loc în ultimii ani, iar blocarea anumitor programe de finanţare, birocraţia şi corupţia au 
făcut să rămânem mult în urma altor ţări din regiune. Îmbucurător este totuşi faptul că România a făcut paşi 
importanţi în sensul reabilitării din punctul de vedere al absorbţiei fondurilor europene din ultimul an şi jumătate, 
respectiv de când USL a venit la guvernare. Dacă în luna mai anul trecut rata de accesare era de 7%, în prezent avem 
peste 23 la sută, iar în cifre România a încasat anul trecut peste un miliard de euro, iar în acest an peste două miliarde 
de euro. Mai mult, actualul Guvern a reuşit într-un timp relativ scurt, să deblocheze cele patru programe de finanţare 
care erau temporar închise de Comisia Europeană. În cele din urmă, actualul Guvern a reuşit, nu fără eforturi, să 
îndrepte greşelile făcute de fostele guvernări, în folosul a mii de români beneficiari ai finanţărilor europene. 
 Începând cu anul viitor, intrăm în noua perioadă de referinţă a accesării fondurilor europene, respectiv 2014-
2020. Pentru a elimina disfuncţionalităţile trecute, autorităţile noastre au nevoie de mult mai multă rigurozitate şi 
determinare în procedurile prevăzute de aquis-ul comunitar în materie de obţinere a fondurilor europene. Consider că 
avem nevoie de îndreptarea unei mai mari atenţii către categoriile populaţiei grav afectate de sărăcie şi incluziune 
socială. Avem nevoie de o mai mare grijă pentru reducerea deficitelor existente în domeniile educaţie, sărăcie şi 
ocuparea forţei de muncă. La aceste capitole, România trebuie să reducă în mod semnificativ atât numărul 
copiilor care părăsesc şcoala la o vârstă mică, cât şi cifra persoanelor expuse la riscul de sărăcie sau excludere 
socială. 

De altfel, Acordul de Parteneriat propus de ţara noastră pentru perioada de referinţă 2014-2020 conţine în 
mod pragmatic ţintele pe care ni le-am propus pentru viitoarea perioadă de finanţare europeană. Documentul, care a 
fost agreat recent de majoritatea parlamentară, stipulează modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din 
Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, acestea urmând a fi gestionate de cele trei ministere implicate: 
Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. Potrivit Acordului, autorităţile locale şi judeţene vor avea un rol mult mai important în perioada 
2014-2020, iar modul în care edilii vor reuşi să se asocieze în vederea obţinerii unor proiecte eligibile de finanţare va 
fi fundamental. Sunt convins că, în urma unei coalizări naţionale de amploare, românii vor reuşi începând de anul 
viitor un procent important la capitolul accesarea fondurilor europene, fapt de pe urma căruia vom avea cu toţii de 
câştigat. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
 

Declaraţie politica-privind mediul de afaceri în România 
 

Politica Guvernului României în ceea ce priveşte mediul de afaceri este centrată pe susţinerea 
întreprinzătorilor privaţi şi pe stimularea liberei iniţiative. 

Acţiunile Guvernului urmăresc consolidarea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, eliminarea 
monopolurilor de stat nejustificate din punct de vedere economic, consolidarea liberei competiţii, creşterea 
transparenţei mediului de afaceri şi a politicilor guvernamentale, respectiv a politicii monetare, precum şi 
liberalizarea pieţei muncii. 
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Pe plan intern principala instituţie responsabilă pentru elaborarea şi implementarea politicii comerciale este 
structura de comerţ exterior - Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale - din cadrul Ministerului 
Economiei. 

Mediul de afaceri se confruntă cu o serie de probleme – de birocraţie excesivă, creditare ori lipsă de 
transparenţă, fiind captiv presiunii fiscale. 

Comunitatea de afaceri din România este supus presiunii taxelor, suplimentării impozitelor si schimbărilor 
bruste si continue de legislatie. Codul Fiscal si Codul de Procedură fiscală au suferit 110 modificări de la intrarea în 
vigoare până în prezent, în doar zece ani de existentă. În loc ca banii companiilor să fie investiti sau alocati pentru 
cresterea de salarii în mediul privat, ei merg spre achitarea de taxe şi impozite cu prea putine efecte în planul 
îmbunătătirii vietii cetătenilor ori cresterii PIB-ului. Îngropată în datorii, o firmă moare mai devreme sau mai târziu. 

    Subfinantarea intreprinzatorilor romani prin lipsa de eficienta în atragerea fondurilor europene. România are 
cea mai scăzută rată de absorbtie din statele membre ale UE, de doar 14% la sfârsitul lunii aprilie 2013. Rata de 
absorbtie a Bulgariei este  dublă, de 28. 
 
Ce putem face pentru a imbunatati mediul de afaceri din Romania? 
 

Pentru a putea creste absorbtia fondurilor europene avem nevoie de reducerea birocratiei, asigurarea accesului 
beneficiarilor la programe de creditare cu dobândă subventionată si stabilirea unor mecanisme de control 
independente de influentele politice. 
Posibilitatea accesului intr-un mod mai facil al IMM-urilor la informatii privind creditarea in Romania: 
1. Creşterea transparenţei şi competiţiei în sectorul bancar, prin asigurarea publicării pe site-urile fiecărei 
bănci a unor indicatori cheie la nivel individual, a grilelor de evaluare a cererilor de creditare şi a tuturor costurilor 
creditării, cu efect direct privind intensificarea concurenţei, compararea ofertelor de creditare şi reducerea costurilor 
de finanţare a IMM-urilor.    
2. Simplificarea sarcinii administrative: eliminarea obligaţiilor declarative adiţionale prin limitarea 
documentelor şi informaţiilor solicitate întreprinderilor de către banca la cele esenţiale, care fac nemijlocit obiectul 
evaluării acordarii sau respingerii creditului.  
3. Sprijinirea accesul la consultanţă adaptată nevoilor specifice ale IMM-urilor şi dezvoltarea unor programe 
de "pregătire pentru investiţii" pentru IMM-uri, în strânsă cooperare cu organizaţiile reprezentative ale acestora. 
4. Colaborare permanentă între organizaţiile mediului bancar şi confederaţiile patronale reprezentative. 
5. Valorificarea într-o măsură mai mare a garanţiilor acordate prin intermediul Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi a Fondului Român de Contragarantare. 
 
Sustinerea  necesitatii creşterii plafonului plăţilor în numerar între societăţile comerciale la 10.000 lei pentru 
IMM-uri sau măcar menţinerea plafonului actual, având în vedere: 
• Comisioane bancare foarte mari; 
• Necesitatea reducerii termenelor de încasare a plăţilor şi asigurarea rapidă a lichidităţilor; 
• Plafoanele similare din celelalte state membre ale UE (exp. Franţa 3000 euro, Spania 2500 euro).  
 
  IMM-urile sunt in deplina concordanta cu initiativa  doamnei Maria Grapini, ministru delegat 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, in ceea ce priveste reducerea impozitului pe 
venitul microîntreprinderilor de la 3% la 1,5%, aceasta masura avand un impact deosebit de pozitiv asupra 
dezvoltarii si mentinerii acestora, respectiv:  

 Se transmite un semnal pozitiv asupra preocupărilor Guvernului privind situaţia microîntreprinderilor; 
 Se diminuează posibilele efecte negative ale aplicării impozitului de 3% pe veniturile 

microîntreprinderilor; 
 Se reduce numărul microîntreprinderilor direct afectate de măsura impozitării. 

 
 Concomitent cu reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderilor la 1,5%,se impun urmatoarele 
propuneri: 

1. Păstrarea caracterului opţional pentru întreprinderile nou înfiinţate (sub 2 ani). Această prevedere 
ar acţiona favorabil în cel puţin trei moduri majore:  
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(a) eliminarea unei potenţiale bariere de intrare pe piaţă;  
(b) capitalizarea start-up-urilor şi  
(c) facilitarea realizării de investiţii. 
 
2. Păstrarea caracterului opţional pentru întreprinderile cu pierderi în anul curent, dar care au 

înregistrat profit în cel puţin trei din ultimii cinci ani anteriori. Această prevedere deosebit de importantă în 
contextul economic actual (post-criză), oferă posibilitatea redresării agenţilor economici care parcurg o perioadă 
dificilă din punct de vedere economic, dar care au perspective pe piaţa în care acţionează. 

 
3. Introducerea scutirii de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru organizaţiile 

care realizează investiţii ce depăşesc nivelul impozitului. Crearea unui fond la nivelul microîntreprinderilor care să 
fie alimentat cu valoarea impozitului pe venituri, el fiind stigmatizat doar pentru investiţii: active fizice, active 
intangibile, investiţii în resursa umană, investiţii în dezvoltarea bazei de cunoştinţe intrepenorial-manageriale etc. 

 
4. Păstrarea caracterului opţional pentru întreprinderile al căror salariu mediu brut din organizaţie 

este la cel puţin 70% din media câştigului salarial brut din sectorul economic în care îşi realizază 
preponderant veniturile. Astfel, se vor obţine venituri suplimentare din diminuarea muncii nefiscalizate. 
 
Deputat 

Deputat 
Simona Bucura Oprescu 

 
*** 

        
Serviciile medicale ale românilor, pentru unii mumă, pentru alţii ciumă! 

 
Stimati colegi deputaţi, 
 

Intervenţia mea de astăzi vine să semnaleze anumite dezacorduri care se petrec în sistemul medico-sanitar 
autohton, aspecte îngrijorătoare atât pentru beneficiari, cât şi pentru cadrele medicale. Astfel, Pachetul de servicii 
medicale de bază, care ar urma să intre în vigoare în februarie 2014, conţine o serie de aspecte încă nelămurite, în 
opinia specialiştilor. Deja procesul de consultare publică s-a încheiat, iar până la emiterea unui act normativ în acest 
sens rămâne un interval foarte scurt. Este bine ştiut faptul că  
orice fel de schimbare va determina un anumit grad de haos în sistem, adaptările la noile norme fiind greoaie atât 
pentru medici, cât şi pentru instituţii.  

Sunt convins însă că anumite disfuncţionalităţi vor fi rezolvate de oficialii ministerului în interesul direct al 
pacienţilor contributori la fondul asigurărilor de sănătate. În acest context, ministrul Sănătăţii a afirmat, în repetate 
rânduri, că Pachetul de bază se va asigura pentru toate categoriile de cetăţeni, şi asiguraţi, şi neasiguraţi, pe câteva 
elemente: prevenţie, pe programe naţionale şi pentru urgenţă.  Pe de altă parte, oamenii cu venituri reduse vor fi 
nevoiţi să plătească serviciile extra-pachet, care nu sunt decontate de statul român.  

Una dintre problemele în neregulă identificate de medicii din judeţul Bacău se referă la nediferenţierea 
serviciilor primite de către românii cu niveluri variate de cotizare. Spre exemplu, un contribuabil care are un salariu 
mai mare cotizează lunar la fondul de sănătate mai mult decât o persoană cu un salariu mai mic. Pachetul de bază de 
servicii medicale nu face însă diferenţa dintre aceste nivele de cotizare, fapt inechitabil şi poate discriminatoriu faţă 
de persoanele care au venituri mai mari, şi implicit cotizează mai mult. Aceşti oameni, consideră medicii băcăuani, ar 
trebui să aibă acces diferit la serviciile medicale, respectiv în conformitate cu cotizaţia plătită, comparativ cu, de 
exemplu, cei cu cotizaţii mici sau cei care efectiv nu cotizează deloc, respectiv neasiguraţii. 
 Un alt aspect care creează confuzii în sistemul sanitar este legat de procedura implementării din bugetul 
naţional de asigurări sociale de sănătate, respectiv pe bani publici, a nou înfiinţatului card naţional de sănătate emis 
de către C.N.A.S.. Acesta  poate fi interpretat drept o obligativitate prin lege a tuturor cetăţenilor români de a fi 
cotizanţi la această casă de sănătate, indiferent dacă sunt sau nu plătitori. O serie de specialişti din sistemul sanitar 
afirmă că există destui cetăţeni care şi-ar fi dorit mai întâi înfiinţarea altor case de sănătate, private, şi abia apoi să 
poată avea posibilitatea de a se opta şi de a-şi alege instituţia unde doresc să cotizeze. Emiterea acestor carduri de 
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sănătate constituie, în opinia aceloraşi specialişti, un fel de obligaţie a tuturor românilor de a deveni clienţi ai 
C.N.A.S., fapt care nu ştiu dacă nu contravine dreptului constituţional la liberă alegere. 

Sunt două cazuri care preocupă, în egală măsură, pacienţii şi cadrele medicale. Tocmai din aceste 
considerente, m-am adresat ministrului Sănătăţii, cel răspunzător de noile modificări din sistem. Sper ca răspunsurile 
domniei sale să fie edificatoare pentru oameni, deoarece Pachetul de servicii medicale de bază care va fi implementat 
începând cu anul viitor nu trebuie să conţină situaţii interpretabile. 
 

Deputat 
Miron Smarandache 

 
*** 

 Fracturarea hidraulică, acceptată sau nu de români 
 

Datorită modului în care cetăţenii români consideră de cuviinţă să-şi exprime problemele şi să caute rezolvarea 
lor, ţara noastră poate fi catalogată cu uşurinţă drept una a protestelor, însă de cele mai multe ori aceste acţiuni sunt 
justificate, ţinând cont de nedreptăţile la care este supusă populaţia.  

Şi cum una dintre cele mai intense manifestări de acest gen este legată de nemulţumirile referitoare la 
exploatarea gazelor de şist în România, rămâne să ne întrebăm: „Oare temerile localnicilor sunt bazate pe argumente 
solide, ori s-a încercat inducerea neliniştii şi nesiguranţei prin hiperbolizarea efectelor negative ale fracturării 
hidraulice?”. Deşi activitatea este una destul de controversată şi la nivel internaţional, tot mai multe state dau undă 
verde exploatării gazelor de şist, dar cetăţenii nu se lasă influenţaţi de beneficiile financiare, punând mai presus de 
toate siguranţa mediului înconjurător.  

Gândindu-ne la faptul că resursele certe de gaze convenţionale ale României sunt pe cale de epuizare, am fi 
tentaţi să ne orientăm atenţia, cum de altfel s-a şi întâmplat, asupra rezervelor de gaze potenţiale din subsolul ţării 
noastre şi din platforma continentală a Mării Negre. Cea mai importantă pondere o deţin gazele de şist, care ne-ar 
asigura consumul pentru cel puţin o sută de ani. De aici apar însă controversele legate de efectele devastatoare pe 
care fracturarea hidraulică le are asupra mediului înconjurător: contaminarea pânzei de ape freatice cu substanţe 
poluante, consumul cantităţilor mari de apă, posibilitatea eliberării de gaze în atmosferă, şi chiar producerea unor 
seisme de mică intensitate în zonele în care se forează.  

În opinia mea aceste riscuri ar putea fi înlăturate doar dacă tehnologiile potrivite ar fi folosite în în mod corect. 
Nu trebuie să ne lăsăm însă influenţaţi de succesul răsunător pe care Statele Unite ale Americii susţin că îl au în 
această activitate de exploatare, cu producerea unui număr minim de riscuri. Ca o măsură de precauţie ar trebui să 
ţinem cont de faptul că, în cazul SUA, majoritatea zăcămintelor se găsesc în zone mult mai puţin locuite, pe când în 
România resursele se găsesc în zone cu o densitate a populaţiei destul de ridicată. Dacă s-ar impune stabiliarea unor 
standarde de mediu corespunzătoare, şi dacă autorităţile ar monitoriza corect activitatea companiilor din domeniu, 
consider că efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător ar putea fi diminuate. Însă cum de la a zice şi până la a 
face este un drum destul de lung, rămânem oarecum cu incertitudinea adevăratului cost al fracturării hidraulice.  

În cazul în care cadrul normativ nu este stabilit cu stricteţe, iar companiile îşi vor desfăşura activitatea fără a fi 
supuse unor controale riguroase, permanente, riscăm să punem în pericol resursele valoroase de pe teritoriul ţării 
noastre, şi să transformăm zonele rurale în zone puternic industrializate, unde platformele de sonde şi conductele vor 
lua locul pădurilor şi al terenurilor agricole.  

În concluzie, nu ar trebui totuşi să adoptăm o poziţie de negare totală faţă de acest procedeu, deoarece ştim cu 
toţii că orice tehnologie folosită în exploatarea resurselor de subsol implică un anumit grad de risc. Ar trebui în 
schimb să ne îndreptăm atenţia asupra modului în care riscurile pot fi gestionate, pentru a nu ajunge în stadiul în care 
să fim nevoiţi să plătim independenţa energetică mult vehiculată cu preţul unor dezastre.  
 

Deputat 
Răzvan Ionuţ Tănase 

 
*** 
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Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara! 
 
Stimaţi colegi, 
 

Au trecut 24 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989. Totul a început la Timişoara, devenit, la 20 decembrie 
1989, primul oraş liber al unei Românii îngenuncheate de comunism. Pe străzile sale se striga pentru prima dată 
cuvântul ”libertate”. Evenimentele de atunci au spulberat un regim opresiv, care se considera invincibil. Au rămas 
însă în urmă eroii, ştiuţi şi neştiuţi, familiile distruse, întrebări fără răspuns.  

A început la Timişoara în 15 decembrie. A continuat în zilele de 16 şi 17, când au căzut primii martiri. Din 16 
decembrie şi până în 22, când Revoluţia s-a întins în toată ţara, acest oraş a luptat singur împotriva dictaturii 
comuniste şi a schimbat astfel cursul nostru istoric. 

În 18 decembrie, în faţa Catedralei Mitropolitane din Timişoara, s-au adunat mai mulţi tineri, care au început să 
cânte colinde şi să strige lozinci anticomuniste. La un moment dat, a apărut un blindat, din care s-a tras o rafală 
asupra tinerilor de pe trepte, secerând pe mulţi dintre ei, printre care şi Sorin Leia, tânărul erou făgeţean, născut în 
comuna Tomeşti. Chiar dacă ucigaşul său a fost ulterior identificat în persoana unui maior de miliţie şi arestat, în cele 
din urmă a fost eliberat, din lipsă de probe. 

În timpul Revoluţiei din 1989, pe străzile Timişoarei au murit 119 oameni, 392 au fost răniţi şi 850 arestaţi. 
Lupta a fost nedreaptă, inegală, între oameni simpli şi neînarmaţi corespunzător şi forţele echipate şi antrenate ale 
Securităţii, Miliţiei, Armatei, activiştilor îndoctrinaţi; dar revoluţionarii au învins, pentru că Dumnezeu, binele şi 
dreptatea au fost de partea lor. Ploaia de gloanţe, arestările, ameninţările, asasinatele nu i-au convins să dea înapoi şi 
aşa libertatea scumpă a fost câştigată.  

În 20 decembrie 1989, Timişoara a fost declarat primul oraş liber al României de către reprezentanţii Frontului 
Democrat Român, prima formaţiune politică democratică, înfiinţată pe străzile însângerate ale Timişoarei. Tot în 20 
decembrie, oraşul Lugoj, din apropierea Timişoarei, s-a ridicat împotriva regimului comunist. Aici au căzut eroii 
Revoluţiei: Daniel Borcea şi Valentin Rosada.  

În 21 decembrie, mitingul grandios organizat de dictator la Bucureşti s-a transformat într-o mişcare 
anticeauşistă şi anticomunistă. În aceeaşi zi au început mişcări revoluţionare în cele mai mari oraşe ale ţării: Cluj, 
Braşov, Sibiu, Arad, Târgu-Mureş, Caransebeş, Cugir etc. Deşi autorităţile au deschis foc împotriva demonstranţilor, 
românii nu mai puteau fi înfrânţi. 

Regimul comunist a căzut vineri, 22 decembrie 1989, la ora prânzului, odată cu fuga soţilor Ceauşescu din 
Bucureşti. Ziua de 22 decembrie a fost declarată Ziua Victoriei Revoluţiei române. 

”Cu noi este Dumnezeu” strigau sub gloanţe mii de piepturi, acum 24 de ani, cu credinţa că trebuie să readucă 
darul libertăţii, lumina speranţei şi adevărului generaţiilor de azi şi de mâine. Tinerii au fost cei care au avut curajul şi 
demnitatea de a sta cu pieptul gol şi fruntea sus în faţa morţii, purtând în sufletul pur idealul întregii noastre istorii. 

Curajul fără margini, jertja, eroismul, dragostea de ţară şi libertate a timişorenilor au constituit exemplu şi 
imbold pentru ceilalţi români, care au îndrăznit, la rândul lor, să spună nu dictaturii şi opresiunii.  

,,În 20 decembrie 1989, Timişoara a intrat definitiv în stăpânirea populaţiei, transformându-se într-un oraş 
liber, în marea închisoare care devenise, în acele zile, România”, se arăta în preambulul Proclamaţiei de la Timişoara, 
din martie 1990.  În 20 decembrie, armata s-a alăturat revoluţionarilor, iar în 21 decembrie, în Piaţa Operei, o sută de 
mii de oameni strigau că sunt gata să  moară pentru libertate. 

Revoluţia de la Timişoara a fost o revoluţie anticomunistă a poporului, despre care se vorbea în toată Europa, şi 
nu o lovitură de stat. La Timişoara şi în toată ţara s-a murit pentru unitate socială şi naţională, libertate, democraţie, 
acces la informaţie şi o viaţă mai bună. Mizeria, cenzura, foamea, dezinformarea, teroarea au fost motivele 
determinante pentru care cei mai curajoşi români au îndrăznit să iasă în stradă şi să protesteze în acele zile istorice, 
ajunşi la o stare de profundă saturaţie, în care nici gloanţele ucigaşe nu-i mai determinau să renunţe. 

Stimaţi colegi, în Timişoara, în decembrie 1989, s-a început o nouă pagină de istorie a ţării noastre, plină de 
încredere şi speranţă. Timişoara a fost matca creaţiei Noii Românii, o Românie care se dorea mai bună, mai unită, 
fără lipsuri, nevolnicie, deşertăciune, pesimism. Să păstrăm vie amintirea acelor momente, să o transmitem 
generaţiilor următoare ca pe o moştenire de suflet, să onorăm sacrificiul acelor inimi topite de idealuri măreţe, care au 
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ales să se jertfească pentru o viaţă mai bună a semenilor, a generaţiilor viitoare! Gestul suprem pe care l-au făcut nu 
va fi uitat niciodată, iar amintirea lor va rămâne veşnic vie în conştiinţa românilor. 

 
Deputat 

Dorel Covaci 
 

*** 
 

Un an economic îmbucurător pentru România 
 
Stimaţi colegi, 

Guvernul Ponta termină anul 2013 cu o balanţă economică avantajoasă şi care demonstrează munca depusă în 
sprijinul creşterii durabile şi sustenabile. Cred că este necesar să trecem în revistă o parte din aceste realizări, cele 
mai importante, în sprijinul ideii că anul 2014 va aduce o îmbunătăţire reală şi vizibilă în viaţa de zi cu zi a 
cetăţenilor României. 

Trebuie să consemnăm că veniturile bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în 
primele 11 luni din 2013 totalizeaza 159,594 miliarde de lei, reprezentand 100,07% din programul de încasări 
comunicat de Ministerul Finanţelor şi o depăşire cu 3,67% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2012.. 

Tot pentru 2013, este necesar să semnalăm efectele reducerii TVA-ului la pâine: pe de o parte, s-a redus preţul 
de vânzare al pâinii, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, şi, în acelaşi timp, s-a şi înregistrat o 
reducere a evaziunii fiscale în prima lună de aplicare a măsurii cu 10-12%. Rating-ul de ţară al României a fost 
revizuit pozitiv, ceea ce înseamnă că vom beneficia de împrumuturi în condiţii mai avantajoase decât până acum. 

De asemenea, în luna octombrie, România a înregistrat un record în materie de exporturi, valoarea totală a 
acestora ridicându-se la 4,7 miliarde euro, în creştere cu 12% faţă de luna octombrie a anului 2012. Tot în luna 
octombrie, am înregistrat şi o creştere de 10% a producţiei industriale, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi tot 
sectorul industrial a generat peste jumătate din creşterea economică înregistrată după primele nouă luni ale anului. 

Semnalez, pe această cale, adoptarea unui buget, pentru anul 2014, creat pe principii de transparenţă, orientare 
înspre investiţii şi transpunerea creşterii economice în măsuri care, in sfarşit, să fie resimţite pozitiv de către cetăţenii 
României.  

De asemenea, încă din prima lună a anului 2014, IMM-urile pot să se înscrie din nou pentru obţinerea 
ajutoarelor de minimis. Sprijinul financiar guvernamental acordat IMM-urilor este acum asigurat de două acte 
normative: HG 843-2013 şi OUG 92-2013. Astfel, în timp ce Ordonanţa de Urgenţă reglementează Programul de 
garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii şi aprobă sustinerea de la buget a 50% din garanţiile 
necesare IMM-urilor pentru creditarea capitalului de lucru, Hotărârea  instituie o schemă de ajutor de stat care are ca 
obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), 
bugetul alocat programului fiind de  500 milioane lei, bani din fonduri de la bugetul de stat. 

Totuşi, este de datoria noastră să remarcăm şi aspectele mai puţin pozitive ale anului 2013. Am înregistrat 
creşteri bruşte ale indicelui de şomaj. Un raport privind competitivitatea României arată că ne clasăm în urmă  faţă de 
ţările dezvoltate din uniunea Europeană, dar şi faţă de ţările din Balcani, cu reale probleme la majoritatea 
indicatorilor fundamentali de competitivitate: instituţii, infrastructură, inovare şi productivitate. România 
înregistrează, în schimb, rezultate bune la  indicatorii macroeconomici rezultaţi din ajustările din ultimii ani şi 
mărimea pieţei sale. 

Rămân, aşadar, stimaţi colegi, multe probleme de rezolvat şi multe domenii care necesită soluţii inovative, 
orientate înspre dezvoltare durabilă şi sustenabilitate. Impreuna cu guvernul Ponta va trebui sa să găsim cele mai 
bune soluţii pentru a rezolva si aceste probleme. 
 
 

Deputat 
Aurelia Cristea 

 
*** 
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Dobrogea, model de armonie etnică 

 
 Mâine, 18 decembrie, sărbătorim Ziua Minorităţilor, prilej anual pentru Dobrogea să-şi celebreze statutul de 
regiune privilegiată prin faptul că reprezintă un amestec armonios de etnii, obiceiuri, tradiţii, legende şi istorii atât de 
diferite. Multiculturalitatea este realitatea imediată a dobrogenilor, iar recunoaşterea varietăţii culturale, a identităţii 
minorităţilor a devenit firească şi nu are nimic de-a face cu obligaţia sau impunerea acestui lucru. 
 De altfel, comunicarea şi dialogul stau, de sute de ani, la baza vieţii comune a românilor cu turcii, tătarii, 
ruşii, lipovenii, bulgarii, grecii şi toate minorităţile prezente aici. Statistic, aici co-există 3 mari religii şi 14 
minorităţi, care practică inter-culturalitatea şi care îşi păstrează în acelaşi timp substanţa naţională. Dobrogea este un 
spaţiu în care auzi vorbindu-se mai multe limbi, fără teamă şi fără suspiciune, şi în care oamenii se înţeleg, indiferent 
de etnie. 
 La 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat Declaraţia cu 
privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, care oferă o 
garanţie a drepturilor minorităţilor în general. Din 1998, România serbează minorităţile în această zi, cu o importanţă 
deosebită, aşa cum am văzut.  
           De-a lungul timpului, s-au organizat mai multe manifestări care să reflecte diversitatea socio-culturală şi, ce 
este mai important, modul în care tradiţiile minorităţilor şi ale majorităţii s-au influenţat şi s-au potenţat reciproc, în 
decursul anilor. Anul acesta nu facem excepţie, din contră, motiv pentru care vă invit să participaţi, în colegiile 
dumneavoastră, la diversele evenimente care au loc cu acest prilej, pentru a admira un spectacol autentic de unitate în 
diversitate.  
 Şi, aşa cum accentuam la început, consider că Dobrogea, cu bogatul său trecut, minunat spatiu geografic şi 
spiritual, a fost şi este un preţios model de convieţuire inter-confesională şi etnică. 

Închei, urând la multi ani de înţelegere şi armonie minorităţilor, în continuare! 
 

Deputat 
Ion Bălan 

 
*** 

 
România are nevoie de un nou model de dezvoltare economică 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
 

România, alături de celelalte state ale Europei Centrale şi de Est, se află astăzi într-o poziţie dificilă din punct 
de vedere economic. Astăzi, economia românească face eforturi semnificative pentru a ajunge la nivelul de 
dezvoltare şi creştere de dinaintea recesiunii globale. Nu putem totuşi uita că, la fel ca şi restul regiunii, România are 
un imens potenţial de creştere şi dezvoltare. Acest lucru devine din ce în ce mai evident odată cu semnele bune pe 
care le primim din economie, industrie, din sectorul financiar, iar acest lucru îl datorăm măsurilor curajoase luate de 
guvernul Ponta în ultimul an.  

România trebuie să îşi direcţioneze eforturile către un nou model de creştere economică, bazat pe investiţii şi 
nu pe consum, pe o continuare a creşterii exporturilor şi stimularea acelor sectoare ale economiei care au rămas în 
urmă în timpul recesiunii.  

Acest model nou de creştere economică are nevoie de piloni de susţinere, de principii solide care să 
supravieţuiască schimbărilor politice şi factorilor externi care influenţează în mod inevitabil mersul economiei. 

Astfel, educaţia joacă rolul vital in dezvoltarea economiei. Investiţiile în educaţie înseamnă profesionişti pe 
piaţa muncii, iar în România, rezultatele testelor PISA arată că educaţia nu este aliniată la cererile de pe piaţa muncii. 
O măsură benefică este reinventarea învăţământului profesional şi dotarea tinerilor cu aptitudini relevante pentru 
piaţa muncii. O altă direcţie ar putea fi repatrierea tinerilor profesionişti pentru a ocupa poziţiile de management, atât 
de vitale în economie.  

Gradul de urbanizare este un alt punct sensibil dar care poate oferi o direcţie de dezvoltare pentru economie. În 
regiunea Europei Centrale şi de Est, doar 62% din populaţia trăieşte în mediul urban, urbanizarea cunoscând o 
creştere de doar 1% în 20 de ani. Urbanizarea este importantă pentru creşterea economică întrucât oraşele oferă 
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oportunităţi mai multe şi mai bune pe piaţa de muncă, salarii mai mari, şi deci un consum mai mare. România se 
confruntă de asemenea cu un decalaj major de dezvoltare între zonele rurale şi cele urbane, însă descentralizarea, 
regionalizarea şi obţinerea de fonduri europene pentru noile regiuni promit reducerea acestora şi aducerea satelor 
româneşti la un nivel de dezvoltare demn de Europa.  

Infrastructura este poate cel mai important pilon în construcţia unei economii sustenabile. România trebuie sa 
aloce mai multe procente din PIB către construcţia de drumuri şi autostrăzi, să stimuleze absorbţia de fonduri 
europene şi să încheie cât mai multe parteneriate public-private. Prin asigurarea unei infrastructuri bune, se înlesneşte 
crearea de relaţii economice, circulaţia mărfurilor şi bunurilor către toate zonele şi investiţii importante pe termen 
lung in zone vulnerabile, ocolite până acum de dezvoltarea economică.  

Cred cu tărie că măsurile economice, fiscal-bugetare şi sociale luate în ultimii ani sunt de bun augur. Ieşirea din 
logica austerităţii fără discernământ şi asigurarea unui cadru social stabil sunt cele mai bune condiţii pentru o creştere 
economică sustenabilă. Toate aceste elemente trebuie susţinute însă printr-o viziune economică creativă, adaptată la 
realităţile economice specifice regiunii centrale şi est europene.  
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
 

Are şi Anglia drobul său de sare!  
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  

Domnilor miniştri, 
   
 
 Oricât aş încerca, mărturisesc că-mi este foarte greu să înţeleg resorturile care au pus în mişcare o parte a 
presei din Anglia, care, de o bună perioadă de timp, lansează false mesaje cu privire la potenţialul pericol pe care l-ar 
reprezenta o prezumtivă afluenţă masivă a cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din această ţară, începând cu 
data de 1 ianuarie 2014.  
 În primul rând, mi se pare o reacţie asemănătoare cu celebra teamă de drobul de sare din poveştile lui Ion 
Creangă. Din câte ştiu, 1 ianuarie 2014 nici măcar nu a sosit, aşadar piaţa muncii din Anglia este închisă, încă, atât 
pentru noi, cât şi pentru vecinii din sudul Dunării. De unde, atunci, isteria asta cu pericolul româno-bulgar. 
 În al doilea rând, îmi este greu să cred că există prea mulţi cetăţeni englezi care să se aştepte, cu adevărat, la 
o dislocare masivă a angajaţilor britanici şi la înlocuirea acestora cu muncitori est-europeni. Fie şi numai dacă ţinem 
seama de celebrul conservatorism britanic şi este de ajuns ca să înţelegem că muncitorii români şi bulgari nu vor fi, 
vreodată, preferaţii angajatorilor englezi, în detrimentul celor britanici.  
 De asemenea, nu văd nici măcar aici, în ţară, vreo mare emulaţie provocată de apropiata deschidere a pieţei 
muncii britanice pentru angajaţii români. N-am întâlnit, nicăieri, nici cozi la vreo firmă de recrutare a forţei de 
muncă, nici angajaţi ai companiilor de transport care să-şi frece mâinile de bucurie pentru faptul că cererile de tichete 
de transport având Londra ca destinaţie ar fi crescut într-un mod de-a dreptul spectaculos. 
 Din toate aceste motive, pseudo-isteria de care pare să fi fost cuprinsă mass-media engleză cu privire la acest 
subiect mi se pare, mai degrabă, o mascaradă ieftină, având menirea de a creşte tirajele şi nivelul audienţei, neavând 
nici cea mai mică legătură cu realitatea. Sigur, români au fost, sunt şi vor mai fi în Anglia. Unii dintre ei merg acolo 
la studii, acceptaţi de instituţiile engleze de învăţământ datorită rezultatelor şcolare şi aptitudinilor lor remarcabile. 
Alţii sunt prezenţi, deja, pe piaţa muncii, contribuind la dezvoltarea economiei Angliei. Şi mai sunt şi câteva „oi” 
rătăcite, nu neg asta, care parazitează pe străzile Londrei sau pe cele ale altor mari oraşe insulare. 
 Dar asta este tot. Cei care au dorit să plece acolo sunt deja acolo, nu au aşteptat 1 ianuarie 2014 pentru asta. 
Pentru marea majoritate a concetăţenilor noştri care doresc, eventual, să părăsească România şi să se stabilească într-
o altă ţară, nu Anglia reprezintă principala atracţie, aceştia preferând, mai degrabă, ţări precum Italia, Spania sau 
chiar Franţa, adică ţări de origine latină, mult mai apropiate cultural de noi decât Anglia.  
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 Şi apoi, din câte ştiu eu, Anglia a ratificat Tratatul de la Lisabona, aşa cum a făcut-o şi România şi încă alte 
25 de state care compun, la ora de faţă, Uniunea Europeană. Ori acest tratat nu conferă numai drepturi, ci şi obligaţii 
egale pentru toţi semnatarii săi. Refuz să cred, în concluzie, că pentru o mare civilizaţie europeană şi o mare 
democraţie, aşa cum este cea engleză, regulile au caracter aleatoriu, fiind aplicabile doar în funcţie de interesul de 
moment. Căci dacă România, o ţară mult mai mică şi cu o economie mai puţin solidă decât cea engleză poate şi 
trebuie să le respecte, este foarte clar că ele trebuie respectate, cu atât mai mult, de un stat cu atât de vechi tradiţii 
democratice şi cu un respect deosebit faţă de regulile dreptului. Cu atât mai mult atunci când este vorba de cel 
internaţional.  
 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
 

De ce tace preşedintele României în problema deschiderii pieţei muncii  
din Anglia pentru cetăţenii români?  

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

Domnilor miniştri, 
 
 
 Cum am spus în repetate rânduri, sunt ferm convins că ofensiva de presă declanşată în Anglia în ultimele luni 
la adresa Bulgariei şi României, în legătură cu prezumtive pericole pe care le-ar reprezenta pentru societatea britanică 
un eventual aflux de cetăţeni din aceste două ţări, a creat un mare deserviciu imaginii celor două state. S-a lăsat 
impresia că cetăţenii români şi bulgari sunt nu doar nişte dezrădăcinaţi, gata să migreze în masă în cele şapte zări, ci 
şi infractori cunoscuţi şi periculoşi, care creează doar probleme în ţările în care merg. 
 Dincolo de falsitatea flagrantă a acestor alegaţii (mărturie stau, spre exemplu, cetăţenii români care muncesc 
onest, de mulţi ani, în ţări precum Spania, Italia, Germania, Franţa şi chiar Anglia, ca să amintesc aici doar câteva ţări 
europene), nu pot să nu-mi pun o întrebare: de ce, în acest caz, preşedintele Traian Băsescu preferă să nu adopte nici 
o atitudine publică, deşi în alte cazuri este excesiv de vocal? Se ştie că una dintre prerogativele funcţiei prezidenţiale, 
poate cea mai importantă dintre acestea, ţine de politica externă a statului. Nici un alt demnitar nu are un rol de 
reprezentare a intereselor ţării în raporturile cu celelalte state ale lumii mai important decât preşedintele. Conform 
constituţiei, în relaţiile internaţionale preşedintele reprezintă, mai mult decât oricine altcineva, însuşi statul român. Şi 
atunci, întreb încă odată: de ce tace domnul preşedinte tocmai acum, când ar fi cea mai mare nevoie de vocea 
domniei sale?! 
 Mi-aş fi dorit să văd, măcar în astfel de situaţii, o colaborare foarte strânsă între preşedintele ţării şi titularul 
portofoliului afacerilor externe, spre exemplu, pentru că atunci când sunt în joc interese majore ale ţării noastre 
trebuie să ne amintim cu toţii că, dincolo de culoarea politică, suntem cetăţeni ai acestei ţări, iar unii dintre noi chiar 
înalţi demnitari ai ei. Atunci când am preluat demnităţile pe care le deţinem, fiecare dintre noi am depus un jurământ 
de credinţă faţă de această ţară şi faţă de acest popor, angajându-ne să le apărăm, în orice împrejurare, interesele. 
Cum putem să afirmăm că totul este în ordine, când tocmai cel mai înalt demnitar al statului absentează de la 
îndatoririle domniei sale şi asta chiar în momentele în cele mai delicate? 
 Evident, nu-mi propun să dau sfaturi preşedintelui ţării legat de modul în care îşi îndeplinite atribuţiile de 
reprezentare a intereselor României pe plan extern. Dar, ca parlamentar român, sunt profund îngrijorat şi nemulţumit 
de lipsa de reacţie a domniei sale, într-un moment în care imaginea ţării şi a cetăţenilor săi este grav afectată într-o 
ţară care face parte din aceeaşi construcţie europeană căreia-i aparţinem şi noi, neavând nici drepturi mai mari, nici 
datorii mai puţine decât oricare alt stat membru al acesteia. 
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Deputat 
Angel Tîlvăr 

 
*** 

 
            Domnule preşedinte, 
      Doamnelor şi domnilor deputaţi. 
 
            În 2010, odată cu dezbaterea unei  propuneri legislative vizând modificarea  şi completarea Legii 220/2008 
(pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie), am afirmat, de la 
tribuna Parlamentului,  că acel act normativ a fost elaborat şi adoptat  în condiţiile în care: 
1. Nu a existat un studiu de fezabilitate care să  ne arate  impactul promovării producţiei de energie electrică pe 
bază de resurse regenerabile asupra consumatorilor, respectiv  evoluţia preţului la MWh asupra producătorilor de 
energie electrică din surse clasice şi asupra stabilităţii Sistemului Energetic Naţional (SEN). 
2. Nu a fost definit foarte clar modul în care producătorii de energie electrică din surse regenerabile  vor avea  
acces la reţeaua electrică de transport şi de distribuţie. 
3. Reglementările secundare favorizau clientelismul, necesitatea revizurii acestora fiind evidentă, pentru 
favorizarea competiţiei, pe criterii nediscriminatorii. 
 
      După  3 ani  de la intrarea în vigoare a legii, s-a observat că preţurile pe MWh au crescut atât de mult încât 
consumatorii de energie electrică au fost obligaţi să îşi închidă activitatea, lăsând pe drumuri foarte mulţi salariaţi, iar 
în privinţa accesului la reţea a producătorilor pe bază de resurse regenerabile s-a demonstrat că acest lucru s-a făcut 
pe criterii clientelare. 
 
       Având în vedere situaţia dramatică creată de promovarea producătorilor de energie electrică din surse 
regenerabile într-un mod haotic şi necontrolat, cu efecte negative asupra consumatorilor şi a SEN, guvernul Ponta a 
decis adoptarea OUG 57/2013, care  a avut ca  efect  imediat scăderea facturii, la toate categoriile de consumatori,  cu 
5-7 %, fapt care  a reprezentat o gură de oxigen pentru marile întreprinderi şi competitivitatea acestora în piaţă. 
 
        Prin OUG 57 şi prin legea de aprobare a acesteia, au fost instituite noi reguli în funcţionarea pieţei de energie 
electrică, astfel încât să existe o mai mare transparenţă  şi să fie introdusă o competiţie reală pe piaţa certificatelor 
verzi. 
 
        În acelaşi timp, a fost instituită regula comform căreia accesul pe piaţă a producătorilor  pe bază de resurse 
regenerabile să se facă până la limita punerii în pericol a funcţionării în siguranţă a SEN, iar certificatele verzi să fie 
tranzacţionate în  mod obligatoriu prin bursa de energie electrică. 
 
        Totodată, prin amânarea la plată a unui număr de certificate verzi, Guvernul României şi Parlamentul au dat un 
mesaj de stabilitate şi predictibilitate în promovarea şi recuperarea investiţiilor în producţia de energie electrică pe 
bază de resurse regenerabile.   
 

Deputat 
Dumitru Chiriţă 

 
*** 

 
Măsuri prezente pentru şanse viitoare 

 
În săptămâna 16-20 decembrie 2013, legislativul român desfăşoară ultimele activităţi din cursul acestuia an, 

continuând să depună eforturi considerabile pentru a materializa speranţele celor care l-au mandatat să-i reprezinte. Şi 
tot în această săptămână, noi toţi, sub auspiciile O.N.U., marcăm două evenimente deosebite, Ziua internaţională a 
migranţilor (18 decembrie) şi Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor (20 decembrie). 
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Pentru România şi Partidul Social Democrat, pentru mine, în calitate de parlamentar al dvs. şi pentru 
dvs., migraţia şi solidaritatea sunt două subiecte care acum, în pragul sfârşitului de an, au reverberaţii cu atât mai 
profunde, determinându-ne să ne întrebăm, din nou, dacă am acţionat suficient, cum putem proceda pentru a ne 
îmbunătăţi şi diversifica direcţiile de lucru astfel încât să fim cât mai eficienţi, implicaţi şi solidari.  

Solidaritate este un concept vast, şi include solidaritatea cu şi între migranţi, solidaritate naţională, europeană 
şi mondială pentru o şansă în plus acordată umanităţii.  

Fenomenul de migraţie a dobândit noi dimensiuni în contemporaneitatea mondială şi implicit naţională. 
Conform datelor O.N.U., numărul migranţilor a depăşit la nivel mondial cifra de 200 milioane de persoane, 3% din 
populaţia globului este afectată de migraţie, iar în Europa, începând cu anul 2002, se stabilesc anual între 1,5 şi 
2 milioane de noi imigranţi. 

Statistic, migraţia este doar un fenomen cuantificabil, însă în psihologia individului migraţia reprezintă 
soarta, destinul omului şi viitorul său şi al familiei sale. Dimensiunea socio – umană a fenomenului migraţiei este 
elocvent surprinsă de mesajul Secretarului General al O.N.U. Ban Ki Moon care afirma că "În spatele acestei cifre 
enorme se afla soarta unor oameni concreţi: specialist calificat în domeniul calculatoarelor, fermier - ilegal, femei 
aflate în mreaja traficanţilor de fiinţe vii, refugiatul nevoit să-şi părăsească ţara, şi cea a multor-multor alţi 
oameni". 

Cifrele arată că în prezent, cca 2,5 - 3 milioane de români lucrează în străinătate ( mare parte dintre aceştia  
în condiţii de muncă dificile, iar în ultimii ani, au fost descoperite mai multe cazuri de românii care lucrau în condiţii 
de sclavie pe teritoriul Uniunii Europene), în timp ce doar circa 60 mii cetăţeni străini au venit în România. Totodată 
se estimează că în  2050 populaţia adultă din România va fi de 9,4 milioane persoane, cu 5,6 milioane persoane mai 
puţin decât în prezent 

Institutul European din România a dat publicităţii studiul „Perspectivele politicii de migraţie în 
contextul demografic actual din România” conform căruia, „… cea mai mare parte a localităţilor României au 
pierdut populaţie, urmare a unui spor natural şi de migraţie negativ. … Pe zone geografice din România, se observă 
că unele judeţe din vestul ţării, unde ponderea persoanelor de alte naţionalităţi este mare (Sibiu, Timiş şi Braşov), 
reprezintă centre de unde emigrează o mare parte a celor ce au hotărât să se stabilească în străinătate, în timp ce 
judeţele din estul României (Iaşi, Botoşani şi Galaţi) au devenit atrăgătoare mai ales pentru persoanele din Republica 
Moldova.” Raportul relevă că în prezent „tendinţa de a pleca în străinătate este prezentă doar la populaţia cuprinsă 
între 26-40 ani, în timp ce la celelalte categorii de vârstă soldul migraţiei externe este pozitiv. Principalele regiuni din 
care s-a emigrat au fost Centru şi Vest ….Bucureşti-Ilfov şi Nord - Est, iar regiunile ce au primit imigranţi au fost 
Vest, Bucureşti Ilfov şi Nord-Est”.  

Statisticile ne indică faptul că, principalele ţări în care muncesc românii sunt Italia, Spania, Israel, 
Germania şi Marea Britanie, iar două treimi din banii trimişi în ţară vin de la românii plecaţi la muncă în Italia şi 
Spania.  

O caracteristică a migraţiei româneşti o reprezintă migrarea tinerilor, „apţi de muncă, fenomen ce conduce la 
o situaţie de criză atât pe piaţa muncii, cât şi pe piaţa asigurărilor şi serviciilor sociale, în sensul în care se exercită o 
presiune mult mai importantă asupra populaţiei ocupate pe piaţa muncii din România” , iar această realitate trebuie 
corelată cu prognoza că „în 2030, numărul tinerilor se va reduce în toate regiunile cu 26-40%, iar până în 2050 
reducerea va fi de 44-63%”.  

Observând factorii care stau la baza fenomenului migraţionist (Organizaţia Internaţională pentru Migraţii), 
am reţinut factori de „împingere” (nivelul de trai scăzut, sărăcia, lipsa unui loc de muncă, existenţa crizelor rezultate 
din dezastre naturale, accidente tehnologice sau terorism, crizele financiare şi politice etc.) şi factori de atragere 
(nivel de trai mai ridicat, nivel al salariilor mai ridicat, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bun, experienţa 
reţelelor sociale, libertate individuală etc.), factori care explică fenomenul migraţie în România 

România este atât ţară de origine, cât şi de destinaţie a migraţiei internaţionale, însă statutul său de ţară 
de emigraţie netă, ne atrage atenţia deoarece este dovada prevalenţei factorilor de împingere ai migranţiei  
asupra factorilor de atragere a acesteia şi impune necesitatea intensificări măsurilor, inclusiv de natură 
normativă, pentru o echilibrare şi chiar inversare a acestei ponderi.  

Acest statut de stat de emigraţie net întunecă gândurile atâtor români, cu atât mai mult acum, la sfârşit de 
an, când familiile românilor ce se vor reuni pentru câteva zile de sărbători ştiu că se vor despărţi în curând 
pentru a continua munca în statele unde au imigrat. 

Pentru dvs. cei care munciţi în străinătate, pentru dvs. cei care îi aşteptaţi acasă, pentru cei care se 
gândesc să plece din ţară pentru un loc de muncă, pentru cei care imigrează în România, dar şi pentru cei care 
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continuă aici, munca de zi de zi este important să ştiţi că Guvernul şi Parlamentul au iniţiat, elaborat şi 
adoptat o serie de acte normative tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dvs., că noi, parlamentarii 
suntem responsabili, că eu personal manifest constant o solidaritate activă cu speranţele, gândurile şi nevoile 
dvs. 

Vă informez deci că în acest an au fost adoptate legi care permite derularea de proiecte de finanţare (Legea 
nr.333 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor 
măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă), legi pentru 
îmbunătăţirea regimului circulaţiei dvs. în străinătate (Legea nr.175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate), legi care să vă 
faciliteze obţinerea unui credit pentru o primă locuinţă (Legea nr.237 din 15 iulie 2013 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"), legii pentru îmbunătăţirea sistemului asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Legea nr.250 din 19 iulie 2013 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 şi combaterea marginalizării sociale) etc. 

Chiar în aceste zile, priorităţile noastre vizează stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii tineri, salubrizarea localităţilor, gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de 
compensaţii financiare  membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau 
de un incident de mediu, şi, în  mod deosebit, legea bugetului de stat şi legea  bugetului asigurărilor sociale de stat, 

Vă îndemn deci pe dvs., toţi, să vă alăturaţi mesajului meu şi să fim solidari! Solidari cu concetăţenii  
noştri care emigrează şi cu familiile acestora, solidari cu cei care imigrează în România, solidari în acţiune şi 
gând, solidari cu oamenii, pentru oameni! 
 

Deputat 
Ion Mocioalcă 

 
*** 

 
Dezvoltarea turistică în judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 
 
 România are o capacitate generoasă de a se dezvolta pe plan turistic, şi de a ridica astfel miza nivelului de 
trai şi a veniturilor economice anuale. Judeţul Bistriţa-Năsăud prin peşterile, lacurile, rezervaţiile naturale ,vestigiile 
istorice, bisericile şi mănăstirile, dar şi staţiunile montane, pune la dispoziţie un bogat potenţial turistic pentru a fi 
exploatat.  
Din nefericire, unul dintre elementele ce împedica dezvoltarea turismului şi concomitent a comunităţilor locale, este 
factorul de opoziţie care se opune, în mod neinspirat, chiar iniţiativelor benefice pentru acest judeţ. 
 Proiectul „Dezvoltarea turistică şi a domeniului schiabil pe Valea Bârgăului” a cunoscut atacuri  virulente 
din partea deputatului PDL, Ioan Oltean. Conform criticilor sale, acest proiect prin care pe Valea Bârgăului se vor 
face un domeniu schiabil, un parc de aventură cu tema „Dracula”,o stâna ecologică, un centru de producţie, colectare 
şi expoziţie a produselor tradiţionale, dar şi altele, la fel pe Valea Someşului si Valea Sălăuţei unde se vor deschide 
pe lângă cele enumerate mai sus un centru de păstrare a tradiţiilor populare şi o zonă de spectacole în aer liber, sunt 
considerate a fi „tâmpenii” şi proiecte fără valoare. Nu acestui proiect trebuie domnul Oltean să se opuna, ci trebuia 
să încerce blocarea finanţărilor uriaşe pentru stadioane şi săli de sport în sate fără echipe sportive şi fără intenţia de a 
utiliza în vreun fel aceste construcţii inutile. 
Proiectul mai sus amintit va beneficia de sprijin din partea stră-strănepotului binecunoscutului autor al romanului 
„Dracula” şi pe această cale va fi promovat la nivel internaţional. Iniţiativa Consiliului Judeţean este o viabilă 
strategie de dezvoltare, prin care tinerii pot avea locuri de muncă mai bine plătite şi vor fi oferite posibilităţi variate 
pentru lansarea micilor afaceri ce au la bază poduse tradiţionale, şi nu numai. Un exemplu în acest sens este dat de 
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varietăţile culinare pe care femeile de pe Valea Bârgăului le pregătesc, susţinute prin programul de „consolidare a 
antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile” ce ar cunoaşte un succes ridicat având un flux corespunzător de 
turişti în zonă. 
 Recomand democrat-liberalilor ca înainte de a intenta plângeri la adresa actualei conduceri din Bistriţa-
Năsăud, să ia cu bagare de seama faptul că la încetarea mandatului PDL în 2012, au lăsat în urmă 6 698 de şomeri, 
iar în anul 2013 peste 6.400 de bistriţeni şi-au găsit un loc de muncă. 
 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Lugojul – al doilea oraş liber de comunism! 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
După o noapte în care nimeni nu a dormit, România s-a trezit în zorii zilei de 22 decembrie 1989 cu un aer al 

libertăţii după care tânjea de aproape 45 de ani. Încă de la primele ore ale zilei, străzile din Bucureşti, şi din multe 
alte oraşe importante ale ţării, s-au umplut de oameni care strigau, în cor, "Jos Ceauşescu!", "Jos comunismul", 
"Victorie!", "Am învins!" şi "Libertate!". 

Locuitorii din Capitală aveau să ducă mai departe mesajul preluat din Timişoara, Lugoj şi alte oraşe din 
Banat, şi să lupte împotriva gloanţelor şi a tancurilor pentru libertatea lor. Mulţi au fost cei care atunci, fără să se 
gândească la eventuale consecinţe, au riscat tot şi au petrecut acele zile în stradă mânaţi de idealurile frumoase de 
libertate şi democraţie, idealuri pentru care jertfa supremă este un preţ mare, din păcate plătit de prea mulţi în 
decembrie 1989! 

Revolta românilor începuse cu multe zile înainte. În 16 decembrie a izbucnit revolta la Timişoara, iar în 20 
decembrie la Lugoj. Curajoşi şi însetaţi de libertate, cetăţeni ai Lugojului s-au alăturat timişorenilor, ieşind în stradă 
şi demonstrând împotriva comunismului, împotriva lui Ceauşescu,  precum şi a neajunsurilor şi tratamentului inuman 
de care aveau parte. 

La ora aceea Ceauşescu a decretat stare de necesitate şi nu exista un final previzibil al evenimentelor. 
Lugojenii au înfruntat moartea, au dat un greu tribut în morţi, răniţi şi arestaţi. După Timişoara, Lugojul a fost primul 
oraş al ţării în care cetăţenii au avut curajul să-şi ceară drepturile şi să se lupte pentru obţinerea lor. 

Politica guvernului Boc, de a face economii de câţiva lei şi cheltuieli inutile de miliarde de euro, era normal 
să nemulţumească pe aceşti oameni care în decembrie 1989 au fost gata să moară pentru libertate şi un trai mai bun. 
Drepturile ce le-au fost acordate ca reparaţie morală pentru eroismul lor, reprezintă un gest normal de recunoştinţă, 
iar din cauza unor impostori, unor aşa zişi revoluţionari, nu trebuie să îi ignorăm pe cei care, cu adevărat, merită să ne 
înclinăm în faţa caracterelor lor puternice şi a actelor de eroism de care au dat dovadă în acele zile.  

Acum când comemorăm zilele lui decembrie 1989, ar trebui să ne plecăm capetele cu pioşenie şi respect în 
faţa celor care s-au jertfit în acele zile, să alinăm puţin durerile suferite de sute de familii care  i-au pierdut pe cei 
dragi şi să facem ca niciodată să nu fie dată uitării jertfa şi eroismul acelora care ne-au redat libertatea. 
 

Deputat 
Sorin Stragea 

 
*** 

     
Importanţa adoptării de politici publice coerente pentru sprijinul educaţiei timpurii 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Dezbaterile din educaţie au întotdeauna un punct comun de plecare – lipsa banilor. Lipsa banilor la nivelul 
ministerului, lipsa banilor la nivelul autorităţilor locale, lipsa banilor la nivelul şcolii şi, în cele din urmă,  lipsa 
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banilor din familiile românilor. În opinia mea, însă, lipsa viziunii şi inacţiunea sunt mai distructive pentru sistemul 
educaţional decât lipsa fondurilor. Astăzi aş vrea să va atrag atenţia asupra educaţiei timpurii.  
Educaţia timpurie se adresează copiilor cu vârste mici, celor care încă nu merg la şcoală, înscrişi în creşe şi grădiniţe. 
În România, educaţia timpurie nu primeşte atenţia cuvenită deşi importanţa sa în dezvoltarea sănătoasă a unui copil 
este majoră. Problemele în educaţia timpurie apar cu precădere în mediul rural şi în comunităţile defavorizate, sărace 
sau în cele unde populaţia romă este predominantă.  
Cercetările ştiinţifice internaţionale arată că lipsa unei strategii coerente educaţionale din primii ani de viaţă poate 
avea efecte negative, de durată asupra dezvoltării copilului. Pe termen mediu şi lung, o carenţă în dezvoltare conduce 
de cele mai multe ori la abandonul şcolar şi o creştere a infracţionalităţii în rândul minorilor şi tinerilor. Studii 
referitoare la situaţia din ţara noastră relevă date îngrijorătoare: două treimi din copiii dezavantajaţi, fie ei din mediul 
rural, din comunităţi sărace sau de etnie romă, nu beneficiază de nici o formă de educaţie timpurie.  
În perioada 2007-2011, Ministerul Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a 
investit 105 milioane de euro in educaţia timpurie. Rezultatele acestei investiţii nu sunt cunoscute şi nici vizibile la 
nivelul sistemului. 
Cred cu tărie că atât Executivul cât şi Parlamentul României au datoria de a se apleca asupra acestei probleme de 
sistem. Neglijarea atragerii de investiţii pentru educaţia timpurie va atrage costuri mult mai mari prin irosirea 
capitalului uman. Invoc aici studiile Băncii Mondiale asupra importanţei educaţiei pentru creşterea competitivităţii 
economice: România ar câştiga un miliard de euro pe an în productivitate şi venituri din taxe dacă cei mai săraci 
cetăţeni ai ţării ar fi educaţi. Investiţia în educaţia timpurie este o investiţie strategică, pe termen lung şi merită toată 
atenţia autorităţilor statului.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Cătălina Ştefănescu 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată:  domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ionel Arsene 
Obiectul interpelării: Redeschiderea Spitalului din localitatea Bicaz 
 

Stimate domnule ministru, 
Consider că asigurarea accesului la servicii medicale de stat pentru toţii cetăţenii României trebuie să fie unul 

dintre cele mai importante obiective ale Guvernului USL. De altfel, încă din 2012, când am fost învestiţi cu 
încrederea milioanelor de români care ne-au acordat voturile lor, Uniunea Social Liberală le-a promis cetăţenilor că 
va îndrepta numeroasele nedreptăţi care li s-au făcut de către guvernarea anterioară şi de preşedintele Traian Băsescu.  

Pe lista situaţiilor grave care aşteptau o soluţionare rapidă şi favorabilă se afla şi redeschiderea spitalelor 
închise de guvernul Boc sub pretextul austerităţii şi al eficienţei bugetare. Un astfel de exemplu se află în judeţul 
Neamţ, în Bicaz, acolo unde Spitalul din localitate a fost închis în 2011. Aproape 10.000 de locuitori nu mai au acces 
la serviciile medicale ale Spitalului din localitatea lor şi sunt nevoiţi să se deplaseze pe distanţe lungi, indiferent de 
starea în care se află pacienţii, până la unităţile medicale din oraşele apropiate. 

 
 Până în prezent, locuitorii din Bicaz şi-au manifestat public în nenumărate rânduri dorinţa de a avea, din nou, 
un Spital în localitate. Un fapt foarte grav este acela că unii dintre ei refuză tratamentele care ar implica deplasarea 
către alte localităţi. 
 Consider că redeschiderea Spitalului din Bicaz trebuie urgentată pentru a nu pune şi mai mult în pericol 
vieţile locuitorilor din Bicaz şi pentru a le asigura tuturor serviciile medicale de care au nevoie din partea statului. Nu 
cred că trebuie să înşelăm încrederea celor care ne-au votat. Vă asigur totodată de tot sprijinul meu ca parlamentar 
pentru redeschiderea unităţii medicale din judeţul pe care îl reprezint în Parlamentul României. 
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 Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi 
redeschiderea Spitalului din Bicaz şi care este termenul preconizat pentru ca acest lucru să aibă loc. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!  
Solicit răspunsul în scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, prim-ministrul României 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării: Parteneriatul România- Republica Populară China 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 
De curând, la Bucureşti a avut loc vizita oficială a prim-ministrului Republicii Populare China, alături de o delegaţie 
compusă din miniştri ai statului chinez şi de aproximativ 300 de oameni de afaceri chinezi. Un eveniment care a 
demonstrat că politica ultimului an, în special, a dat roade şi că s-a înţeles pe deplin cât de importante sunt relaţiile 
României cu celelalte state ale lumii, oferindu-ne nu numai o nouă dimensiune politică şi diplomatică, dar şi una 
financiară şi economică, în condiţiile în care ţara noastră are nevoie de o dezvoltare economică pe toate planurile care 
să o transforme, şi din acest punct de vedere, într-un partener viabil şi puternic în relaţia cu orice stat al lumii. 
Din acest puncte de vedere, memorandurile aprobate de Guvernul pe care îl conduceţi, memorandumuri care urmează 
să fie derulate împreună cu R.P. China, reprezintă un considerabil progres, acoperind sectoare vaste, după cum 
urmează: 
1. Unele măsuri privind cooperarea cu Republica Populară China în domeniul utilizării paşnice a energiei 
nucleare cu precădere în vederea realizării Unităţilor 3 si 4 de la CNE Cernavodă. 
2. Unele măsuri privind cooperarea cu Republica Populară Chineză în domeniul energetic în vederea realizării 
proiectului Cheap Tarniţa Lăpusteşti. 
3. Unele măsuri privind cooperarea cu Republica Populară Chineză în domeniul energetic în vederea realizării 
proiectului de tip "Green/Brown Field" pentru construirea unui grup energetic nou de minim 500 MW la 
Termocentrala Rovinari. 
4. Unele măsuri privind cooperarea cu Republica Populară Chineză în domeniul energetic în vederea realizării 
proiectului „Lucrări la Termocentrala Deva privind reabilitarea Grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru 
Grupurile nr. 3 si nr. 4” promovat de Societatea Complexul Energetic Hunedoara. 
5. "Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea 
cooperării bilaterale în noile circumstanţe". 
6. Aprobarea Protocolului între ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de bovine pentru reproducţie în R.P 
Chineză. 
7. Aprobarea Protocolului ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de carne de porc în R.P Chineză. 
8. Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România (Departamentul pentru Energie) şi 
Administraţia Naţională pentru Energie din R.P Chineză cu privire la cooperarea în proiecte de energie nucleară. 
9. Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare 
Chineze cu privire la  înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural. 
Totodată, domnule premier, capitala a fost şi gazda reuniunii prim-miniştrilor din Europa Centrală şi de Est cu prim-
ministrul chinez, motiv pentru care vă rog să îmi comunicaţi câştigurile economice preconizate, în urma adoptări 
acestor memorandumuri, dar şi a întâlnirii cu premierul chinez, precum şi obiectivele economice pe care le-aţi atins 
în calitatea pe care o deţineţi, ca reprezentant al statului român, faţă de ţările participante la reuniunea desfăşurată la 
Bucureşti, cât şi perioada de timp în care estimaţi că se vor concretiza efectele acestor reuşite ? 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Ovidiu Cristian Iane 
Obiectul interpelării:  OUG 71/ 2012, un „model” prea greu de urmat sau puteţi da-  măcar o dată!- semne de 
eficienţă? 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Conform comunicatului ministerului pe care îl conduceţi, s-au finalizat primele două achiziţii publice în baza 
noului sistem centralizat pe care l-aţi implementat, conform OUG nr. 71/ 2012. 

În consecinţă, vorbim de achiziţionarea a 1,4 milioane de doze de vaccinul hexavalent şi a 85 de milioane de 
litri de combustibil pentru parcul auto din sistemul sanitar, anunţul dumneavoastră precizând că, în acest fel, s-au 
făcut economii de 6-30%. 

„În urma procedurii de achiziţie publică centralizată, acordul cadru s-a încheiat pe o valoare de 97.664.000 lei, 
pe patru ani, faţă de valoarea estimată în baza achiziţiilor efectuate în anii anteriori de 147.196.000 lei, ceea ce 
reprezintă o economie de peste 30%”. 

Totodată, „Ca urmare a finalizării perioadei de transparenţă publică privind specificaţiile tehnice, în următoarea 
perioadă, se va publica pe SEAP procedura de achiziţie centralizată pentru materialele sanitare”, precizându-se, de 
asemenea, că, până la momentul încheierii achiziţiilor centralizate, unităţile sanitare din România vor putea să-şi 
facă, prin procedeul propriu, achiziţiile necesare. 

Domnule ministru, nu este un secret faptul că mă număr printre aceia care nu au agreat şi nu agreează noul 
sistem al achiziţiilor centralizate, asupra căruia v-am făcut, în timp, numeroase observaţii, considerându-l o 
modalitate ineficientă, creatoare de confuzii, neînţelegeri şi interpretări nu din cauza faptului că propunerea în sine 
este una greşită, ea urmând de altfel, un model internaţional, în acord cu practicile unor state europene, dar şi cu ale 
SUA, ci din cauza faptului că nu ştiu cât puteţi dumneavoastră, domnule ministru, să-l puteţi aplica conform.  Astfel, 
am aşteptat cu deosebit interes producerea primelor efecte ale acestei iniţiative, încă, cu speranţa că el poate deveni 
unul nu numai viabil, dar, ceea ce este cu adevărat important, util pentru personalul sanitar şi benefic pentru pacientul 
român. 

În consecinţă, păstrând o urmă de încredere, dar nefiind convins încă de efectele acestei proceduri prin prisma 
prestaţiei mandatului pe care îl deţineţi, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 

1. Conform articolului 3 al OUG 34/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare, „acordul-cadru” reprezintă 
„înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori 
economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie 
publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă data, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile 
avute în vedere”, el urmând a fi încheiat cu minimum 3 operatori economici, pentru a se înlătura suspiciunea de 
monopol, urmându-se îndeplinirea SCOPULUI şi a PRINCIPIILOR care stau la baza atribuirii acordului cadru. 
Astfel, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi, în cazul celor relatate mai sus, cum s-a asigurat îndeplinirea 
scopului şi a principiilor, după cum urmează: 

- Promovarea concurenţei între operatorii economici; 
- Garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; 
- Asigurarea transparenţei ţi integrităţii procesului de achiziţie publică; 
- Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile 

contractante; 
- Nediscriminarea; 
- Tratamentul egal; 
- Recunoaşterea reciprocă; 
- Transparenţa; 
- Proporţionalitatea. 
2. Având în vedere economiile la care faceţi referire, vă rog să îmi comunicaţi cum şi spre ce veţi reloca sau 

folosi aceste economii? 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată:domnului Victor Ponta, primul-ministru al României 
De către: deputat Adrian Mocanu 
Obiectul interpelării:  Campania din Marea Britanie împotriva migraţiei românilor şi bulgarilor   
 

Stimate domnule Prim-ministru, 
Vă adresez prezenta interpelare în urma derulării unui nou episod din dezbaterea atât de vie referitoare la 

eliminarea de către Marea Britanie a restricţiilor pentru români şi bulgari, începând cu 1 ianuarie 2014.  
Marţi, 26 noiembrie, autorităţile britanice au făcut comentarii îngrijorătoare cu privire la măsurile pe care se 

gândesc să le ia cu privire la expirarea datei la care imigraţia din România şi Bulgaria este restricţionată. Aşa cum se 
ştie, lucrătorii români şi bulgari au fost supuşi unor restricţii pe piaţa muncii din Anglia încă de la aderarea la UE, în 
2007, iar aceste măsuri expiră la sfârşitul anului în curs. După ce, în mai multe rânduri, oficialităţile coordonate de 
premierul David Cameron şi chiar premierul însuşi au dat asigurări că Marea Britanie va respecta obligaţia de a 
elimina restricţiile, asigurări făcute şi ca urmare a presiunilor exercitate în mod legitim de Comisia Europeană pe 
acest subiect, iată că asistăm la o întoarcere a retoricii anti-imigraţie, la numai o lună până la termenul de îndeplinire 
a obligaţiei pe care trebuie să o aplice toate ţările membre ale UE. Potrivit presei britanice, prim-ministrul britanic a 
afirmat, pornind de la aserţiunea că cetăţenii britanici ar fi "profund îngrijoraţi" de nivelul imigraţiei provenind din 
România şi Bulgaria, că ia în calcul mai multe măsuri: noii imigranţi nu vor primi ajutoare de şomaj în primele trei 
luni, plăţile vor fi oprite după şase luni dacă imigranţii nu pot să se angajeze, introducerea unui prag minim pentru 
venituri sau expulzarea celor care nu îşi caută loc de muncă. Foarte grav este că premierul Cameron şi-a permis să 
relativizeze principiul libertăţii de circulaţie în cadrul UE, spunând că că este momentul să se recunoască faptul că 
principiul libertăţii de circulaţie, generează o mişcare vastă a populaţiei şi că, în consecinţă, ar trebui ”reechilibrat”. 

Apreciez mesajul transmis prim-ministrului britanic de către ministrul de externe al României, domnul 
Titus Corlăţean, prin care se cerea ponderarea vocilor extreme din cadrul clasei politice britanice. De asemenea, 
consider absolut justificată evaluarea făcută de ministrul român, aceea că Marea Britanie nu este destinaţia principală 
a românilor şi, de asemenea, nu este singura ţară membră UE care elimină restricţiile la 1 ianuarie 2014. Pornind de 
la aceste adevăruri, este foarte clar că nu există temeri justificate pentru teoria valului de imigranţi ce se va abate 
asupra Marii Britanii după 1 ianuarie 2014.  

Stimate domnule prim-ministru, 
Consider că încercările autorităţilor britanice de a pregăti terenul pentru aplicarea unor măsuri împotriva 

românilor, măsuri care nu sunt în spiritul principiilor fundamentale ale UE, reprezintă un semnal şi o necesitate. 
Semnalul este că oficialii englezi doresc blocarea dreptului la muncă al românilor şi bulgarilor, iar necesitatea este 
aceea că cea mai potrivită mişcare a statului român, în acest moment şi în legătură cu acest subiect, este o întâlnire la 
cel mai înalt nivel, adică la nivel de premieri, în urma căreia să se clarifice situaţia. Vă adresez rugămintea de a lua în 
considerare organizarea unei întâlniri oficiale cu prim-ministrul Marii Britanii, în urma căreia să avem certitudinea că 
drepturile noastre, ca cetăţeni ai Uniunii Europene, nu sunt călcate în picioare. 

Vă mulţumesc! 
 

 
*** 

 
 

Adresată: doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri si Piscicultură 
De către: deputat Ioan Adam  
Obiectul interpelarii: Tăierea necontrolată a pădurilor din România 

 
Stimată doamnă ministru, 
 
Respectarea dreptului de proprietate este o condiţie obligatorie într-un stat de drept şi, implicit, retrocedarea 

bunurilor care au aparţinut de drept proprietarilor. În egală măsură, însă, trebuie respectată şi proprietatea statului 
român, drept legitim consfinţit constituţional, fiind necesar ca bunurile proprietăţii publice (inclusiv fondul forestier) 
să fie gestionate durabil, în interesul public general şi transmise generaţiilor viitoare.  
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Un factor care a favorizat defrişarea abuzivă a pădurilor l-a constituit faptul că schimbările cu privire la 
natura proprietăţii ca urmare a aplicării legilor de retrocedare nu au fost însoţite de măsuri legislative care să prevadă 
obligaţii privind administrarea pădurilor şi a modului în care se organizează controlul proprietarilor pentru a asigura 
aplicarea corectă a regimului silvic.   

În România, problema restituirii proprietăţilor preluate abuziv este încă departe de a fi rezolvată. În ultimii 23 
de ani, politicienii au elaborat legi, hotărâri de guvern şi alte acte normative, în încercarea de a repune în drepturi 
victimele naţionalizărilor de proprietăţi din epoca comunistă. Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, mai sunt încă 
procese pe rol şi solicitări în jur de 450.000 ha. În aceste condiţii, cererile de retrocedare a pădurilor formulate de 
persoanele fizice şi înregistrate în prezent depăşesc cu 390.000 de hectare suprafaţa totală de fond forestier care era 
deţinută de persoane fizice la nivelul anului 1948, când a început naţionalizarea proprietăţilor. Conform aceluiaşi 
raport 600.000 de hectare de pădure au fost retrocedate sau urmeaza a fi retrocedate cu încălcarea legii. Iar peste 
500.000 de hectare de padure sunt acum nepazite, paduri în care se taie după bunul plac. 

Este nevoie de o modificare şi completare a cadrului legislativ astfel încât să fie posibilă înlăturarea 
prejudiciilor produse, recuperarea şi redobândirea în proprietatea publică a statului a suprafeţelor retrocedate abuziv. 
Trebuie subliniat faptul că o soluţie pentru a evita cedarea pădurilor statului ar fi,  reevaluarea cu prioritate a modului 
în care a decurs procesul de restituire până în prezent, cu atenţie deosebită asupra posibilelor abuzuri, precum şi 
asupra impactului, în special de mediu, generat de restituirile frauduloase. Consider imperios necesară reanalizarea 
restituirilor de pădure, astfel încât să fie posibilă redobândirea în proprietatea publică a statului a suprafeţelor 
restituite abuziv. 

Din nefericire, suprafeţe mari de padure au fost şi continuă să fie defrişate într-un ritm alarmant de către 
mafia pădurilor, uneori chiar sub protecţia unor autorităţi care ar trebuii să ia măsuri împotriva lor. Ponderea taierilor 
ilegale a crescut mai ales în cazul pădurilor retrocedate. 

În acelaşi raport al Curţii de Conturi, menţionat anterior, s-a confirmat că 366.000 de hectare de padure au 
fost taiate ilegal în ultimii 23 de ani. Paguba este uriaşă, România a pierdut aproximativ 80 de milioane de metri cubi 
de lemn, în valoare de circa 5 miliarde de euro. Astfel, statul pierde bani şi pădure pe când noi, cetăţenii, pierdem 
dreptul la aer curat. Fără măsuri urgente şi eficiente aceste tăieri ilegale vor lua amploare. 

Fenomene de coruptie si abuzuri permit agravarea în continuare a stării dezastruoase a padurilor. Această 
situaţie reiese şi din fotografiile realizate din satelit, care confirmă defrişările şi distrugerile masive ce au loc, unele 
chiar în păduri ocrotite prin legi speciale, ca monumente ale naturii şi rezervaţii, paduri de protecţie a apei, a solului 
şi a climei. 

Trebuie luate măsuri drastice nu numai împotriva celor care au făcut tăierile ilegale de lemn ci şi împotriva 
multor angajaţi silvici fără ajutorul cărora nu se puteau realize. Astfel, este nevoie de o intensificare a controalelor în 
domeniul silvic, identificarea celor responsabili şi sancţionarea lor în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare.  

Mai mult, trebuie întărind cadrul legislativ, în aşa fel încât să nu mai fie permisă tăierea necontrolată a 
pădurilor din România. Pentru a opri jaful care are loc, o serie de modificări ar trebuii să vizeze înăsprirea pedepselor 
pentru furtul de masă lemnoastă, astfel încât acesta să fie sancţionat ca orice alt furt, indiferent de cantitate, precum şi 
interzicerea transportului de material lemons noaptea pe drumurile forestiere. Pentru întărirea acestor măsuri trebuie 
intensificate şi controalele, iar dacă se constată în pădure cioate ori buturugi lăsate în urma de către hoţii de lemne, 
pădurarii care nu şi-au îndeplinit adecvat atribuţiile să fie sancţionaţi. 

În ceea ce priveşte exploatarea durabilă a pădurilor trebuie schimbat modul de valorificare a lemnului astfel 
încât să se treacă la vânzarea acestuia din rampe şi depozite special amenajate, precum şi un control mai riguros 
pentru introducerea lemnului pe piaţă, astfel încât comerciantul să nu mai aivă acces în pădure.   

În altă ordine de idei, comparativ cu rata regenerărilor naţionale sau a plantărilor prin finanţările de la buget, 
cea a defrişărilor necontrolate a pădurilor este de două ori mai mare. În acest context este necesar un plan bine gândit 
pentru ocrotirea, împădurirea şi protecţia pădurilor degradate. 

Faţă de situaţia prezentată vă rog să specificaţi ce soluţii aveţi pentru probelemele identificate, precum şi 
măsurile urgente pe cale le puteţi lua pentru a asigura integritatea fondului forestier şi pentru diminuarea lemnului de 
provenienţă ilicită din circuitul economic. 
Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
De către: deputat Cornel Itu 
Obiectul interpelării: Opriţi poluarea repetată a Someşului Mare 
 

Stimată doamnă ministru,  
Râul Someşul Mare a fost poluat pe o distanţă de peste 10 kilometri după ce intrarea la o galerie de la fosta 

Exploatare Minieră Rodna a fost spartă de persoane încă neidentificate, cel mai probabil hoţi de fier vechi. Unda de 
poluare a trecut deja de zona Năsăud-Salva, iar reziduurile toxice riscă să ajungă în Beclean, oraş care se alimentează 
cu apă din Someşul Mare, şi deopotrivă să afecteze fauna piscicolă a cursului de apă până la afluenţa cu Someşul Mic 
şi dincolo de acest punct, să ajungă în râul Someş.  

Incidentul petrecut în urmă cu câteva zile este cel mai grav de la închiderea Minei Rodna, mai exact din ultimii 
opt ani, cantităţi mari de apă de mină, conţinând oxizi de fier, mangan, cupru şi zinc deversându-se în Valea Băilor, 
afluent al Someşului Mare.  

Doamna ministru, având în vedere faptul că este a opta oară când au loc deversări de noroi minier de la fosta 
Exploatare Minieră Rodna, ce măsuri credeţi că ar fi necesare pentru a stopa aceste incidente care pun în real pericol 
mediul înconjurător, biodiversitatea cursurilor de apă aflate în cauză, precum şi comunităţile dependente de apele 
acestor râuri? 

Totodată, stimată doamnă ministru, vă rog să solicitaţi Gărzii de Mediu Bistriţa-Năsăud un raport detaliat 
privind situaţia de la Mina Rodna, a efectelor pe care le are asupra mediului deversarea petrecută recent, precum şi a 
obligaţiilor asumate de societatea comercială care a contractat lucrările de închidere şi de conservare a minei.  
Solicit răspuns în scris.  
 
 

*** 
 
 
Adresată:  domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către:  deputat Cornel Itu 
Obiectul interpelării:  Situaţia investiţiilor în sistemul de irigaţii în zona Văii Someşului 
 
Domnule ministru,  
O agricultură competitivă la nivel european cere şi o infrastructură pe măsură, însă lipsa sistemelor de irigaţii în unele 
zone cheie ale României este un fapt. Cu toate că fertilitatea solului ţării noastre ar putea asigura hrana pentru dublul 
populaţiei actuale a României, suntem în continuare în situaţia de a importa cantităţi uriaşe de produse alimentare.  
Conform unui studiu dat publicităţii în acest an de Banca Mondială pe tema sistemului de irigaţii din România, din 
cele 14,8 milioane de hectare de teren agricol din ţara noastră, 9,3 milioane hectare reprezintă terenurile arabile. Pe 
0,5 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane de hectare de teren arabil amenajat pentru irigaţii în perioada 1970-
1989, există încă sisteme de irigaţii viabile economic. Pe alte aproximativ 0,6 milioane de hectare sistemele de irigaţii 
sunt marginal viabile, iar pe 1,8 milioane de hectare sistemele sunt neviabile economic. Concluzia este că din cele 9, 
3 milioane de hectare de teren arabil doar 1,1 hectare mai beneficiază de irigaţii, faţă de aproape 3 hectare irigate 
înainte de 1989. Agricultura este unul dintre factorii principali care influenţează creşterea economică a României, 
însă, lipsa unui sistem de irigaţii performant îi face pe fermieri şi agricultori dependenţi de capriciile naturii. 
 
Domnule ministru, una dintre priorităţile programului de guvernare pe care vi l-aţi asumat este redefinirea sistemului 
de irigaţii al României prin finanţarea, din fonduri structurale, a unui proiect de amploare. Având în vedere că 
economia teritoriului cuprins de Valea Someşului se bazează în special pe agricultură şi zootehnie, vă întreb, 
domnule ministru: 
 
1. A fost cuprinsă Valea Someşului în programul de investiţii din 2013? În cazul în care răspunsul este 
afirmativ, în ce au constat investiţiile pentru sistemul de irigaţii al acestei zone? 
2. Care este planul de investiţii pentru anul 2014 privitor la sistemul de irigaţii din zona Văii Someşului? 
 
Solicit răspuns în scris.  
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Deputat 

Cornel Itu 
 

*** 
 
 
Adresată domnului Liviu Dragnea,  viceprim-ministru, ministrul Dezvoltǎrii Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Susţinerea concepţiei unei regiuni multipolare în cadrul căreia toate municipiile reşedinţă de judeţ sǎ fie 
incluse în lista polilor de dezvoltare 

 
Domnule Viceprim-Ministru, 
 
Executivul a stabilit în anul 2008, prin Hotǎrârea de Guvern nr. 998/2008, completatǎ prin Hotǎrârea de 

Guvern nr. 1149 din 18 septembrie 2008, polii de creştere în număr de 7 (Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Craiova, 
Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi polii de dezvoltare urbană în număr de 13 (Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, 
Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş) care, din experienţa de 
pânǎ acum, au beneficiat cu prioritate investiţii consistente din fonduri europene. 

„Coincidenţa” face  ca  ecuaţia 7 + 13 = 20 de poli de creştere şi dezvoltare să se plieze concepţiei de 
regionalizare a PDL-ului. Ne aducem aminte că aceştia au lansat ideea desfiinţării judeţelor actuale şi crearea a 20 de 
judeţe mai mari, care să se constituie ulterior în regiuni de dezvoltare. 

În acelaşi timp, devine evident conflictul de logică între situaţia consacrată prin Hotărârile de Guvern 
amintite şi proiectul Guvernului USL privind stimularea procesului de multipolaritate a dezvoltării regionale.  

Consider oportunǎ şi în acelaşi timp necesarǎ luarea unei decizii politice de modificare a actului normativ de 
desemnare a polilor de dezvoltare urbană, pentru a adăuga listei şi alte centre care să respecte concepţia de dezvoltare 
regională multipolară. 

Toate municipiile reşedinţă de judeţ omise anterior, printre care aş enumera în primul rând Târgovişte, 
Alexandria, Bistriţa, Târgu Jiu, Buzău sunt esenţiale pe harta dezvoltării regionale durabile a României si ar putea fi 
incluse în lista polilor de dezvoltare. Măsura ar veni în întâmpinarea intenţiilor declarate de atenuare a dezechilibrelor 
de dezvoltare regionalǎ, pentru sustinerea conceptului de constituire a unor regiuni multipolare, respectiv crearea unei 
structuri spaţiale care să impulsioneze dezvoltarea economică echilibrată teritorial. 
Domnule Viceprim-Ministru, 
Intenţioneazǎ Guvernul României sǎ modifice Hotǎrârea de Guvern nr. 998/2008, completatǎ prin Hotǎrârea de 
Guvern nr. 1149 din 18 septembrie 2008, astfel încât sǎ includǎ toate municipiile reşedinţă de judeţ în lista polilor de 
dezvoltare, pentru susţinerea cu mai multǎ tǎrie a conceptului de regiuni multipolare? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ionuţ Săvoiu 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 
                 Domnule  viceprim-ministru, 
          În cursul anului 2013 la C.N.”Transelectrica” S.A.  a început  procesul  de implementare  a OUG 109/2013 
(privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice), în vederea selectării membrilor Consiliului de 
Supraveghere şi  ai Directoratului. 
         După implementarea „managementului profesionist” la C.N.”Transelectrica” S.A, asistăm la decizii care 
conduc la creşterea gradului de îndatorare a Companiei, prin aprobarea contractării unui împrumut de 40 de milioane 
de lei, precum şi prin emiterea unor obligaţiuni,  pe o perioadă de 4 ani,   în valoare de 900 de milioane de lei, din 
care prima tranşă, de 200 de milioane de lei, la sfârşitul acestui an. 
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        Totodată, o parte a  „managementului profesionist” a fost preocupată  de propriile venituri, existând în acest 
sens o tentativă ca pentru membrii Directoratului şi ai Consiliului de Supraveghere  să fie stabilite venituri medii 
lunare, cu bonusuri incluse,  de zeci de mii de euro. 
         După această încercare eşuată, acţionarul majoritar a inventat „formule”  prin care să fie  acordate venituri 
membrilor  Directoratului şi Consiliului de Supraveghere, similare cu cele din prima tentativă, pe baza realizării unor 
profituri în detrimentul siguranţei Sistemului energetic naţional (SEN). 
          În condiţiile în care C.N.”Transelectrica” S.A. desfăşoară activităţi de monopol natural în domeniul 
operatorului de transport şi de sistem, pe baza veniturilor, cheltuielilor şi a unui „profit rezonabil”, reglementate de 
către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)  şi ţinând cont de faptul că, pentru 
companiile care funcţionează pe piaţa concurenţială şi au drept scop realizarea de profit cât mai mare, -cum este 
cazul Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” S.A. şi  Complexului  Energetic „Oltenia”,- unde venitul managerului 
privat nu depăşeşte 10.000 de euro lunar, (ceea ce constitue o măsură de bun simţ), veniturile membrilor Consiliului 
de Supraveghere  şi ai Directoratului  C.N.”Transelectrica” SA. depăşesc cu mult limita rezonabilului. 
          În acelaşi timp, „managementul profesionist”, după ce a angajat „consilieri personali de specialitate”, 
intenţionează să achiziţioneze un contract de servicii pentru restructurarea resurselor umane, cu un preţ de pornire a 
licitaţiei de 200.000 euro, în condiţiile în care există elaborate studii similare la nivelul C.N.”Transelectrica” S.A. 
           O parte  a „managementului profesionist” a dus o politică de distrugere a filialelor „SMART” şi „Teletrans”, 
prin neefectuarea cheltuielilor de mentenanţă strict necesare operatorului de transport şi de sistem şi au  creat un 
climat de instabilitate în cadrul personalului operativ şi a celorlaltor  categorii de personal din C.N.”Transelectrica” 
S.A, care au stat la baza avariei din staţia Suceava- 220/110KV. Acest eveniment major din SEN a condus la 
întreruperea alimentării cu energie electrică la toate categoriile de consumatori, pentru o perioadă mai mare de o oră, 
în judeţele Suceava, Botoşani şi o parte din judeţul Neamţ. 
          Având în vedere cele prezentate, vă rog domnule viceprim-ministru, să-mi răspundeţi în scris la următoarele 
întrebări: 
1. – care este destinaţia împrumutului şi a emisiunilor de obligaţiuni, câţi kilometri de reţea electrică de 
transport se vor efectua, câţi bani vor fi alocaţi pentru evacuarea de putere în zonele deficitare, câţi bani vor fi alocaţi 
pentru evacuarea de putere de la centrala Tarniţa- Lăpusteşti sau a altor obiective strategice ale României de acest fel,  
dacă sunt bani alocaţi pentru „învârtitul sârmei ghimpate” de pe gardurile staţiilor de transformare şi care sunt 
costurile cu dobânzile şi comisioanele bancare,   care  este comisionul intermediarului, respectiv  costurile asociate 
acestor emisiuni de obligaţiuni? 
2. – dacă   „managementul profesionist” dorea cu adevărat o restructurare de personal  efectuată pe baza unui 
studiu plătit de C.N.”Transelectrica” S.A, de ce a mai angajat „consilieri personali de specialitate”? 
3. – câte avarii cu consecinţe dramatice pentru SEN înţelegeţi să se mai repete pentru a dispune măsuri concrete 
împotriva  „managementului profesionist” din Consiliul de Supraveghere şi Directorat? 

În speranţa unui răspuns rapid din partea dumneavoastră, vă asigur, domnule viceprim-ministru, de întregul 
meu respect. 
 

Deputat 
Dumitru Chiriţă 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Parlamentul României a adoptat de curând cele mai importante proiecte de lege care vizează evoluţia 

României în anul 2014, Legea bugetului de stat şi Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat, motiv pentru care se 
impun câteva concluzii.  

Salariul minim brut va fi majorat anul viitor în două etape, respectiv de la 800 lei, în prezent, la 850 de lei 
începând cu 1 ianuarie şi la 900 lei de la 1 iulie. În anul 2014, sunt prevăzute indexarea pensiilor cu 3,76% şi 
majorarea salariilor cu 10% pentru cadrele didactice din sistemul preuniversitar şi universitar cu vechime de până la 6 
ani, procent cu care se majorează și subvențiile pentru cămin. De asemenea, medicii rezidenţi şi farmaciştii, categorii 
excluse în trecut de pe agenda priorităţilor şi îndemnate să profeseze în străinătate chiar de preşedintele Băsescu, vor 
primi în 2014 o bursă în valoare de 670 ron. 

300 de milioane de euro din fonduri europene vor fi realocate de la alte programe pentru lucrări de 
infrastructură la școli. În plus, în 2014 statul plătește 2,06 miliarde lei titluri executorii salarii, din care 1,06 miliarde 
pentru învățământul preuniversitar și universitar. 

Cheltuielile cu investiţiile pentru anul 2014 sunt în sumă de 40 de miliarde lei (6% din PIB), accentul fiind 
mutat pe fondurile europene, domeniu în care se estimează o rată de absorbţie de 80%-100% până la sfârşitul anului 
2015. 

În ceea ce priveşte sumele alocate judeţului Argeş, pe acare îl reprezint în Parlament, ne menţinem pe locul al 
doilea în ţară cu suma de 15.838 mii lei alocată Consiliului Judeţean pentru drumurile comunale şi judeţene (anexa 
6). Sunt fonduri importante care printr-o direcţionare eficientă ar permite întreţinerea, repararea şi asfaltarea 
tronsoanelor de drumuri judeţene aflate în stare precară, în special în zona de sud şi în zona turistică din partea de 
nord a judeţului Argeş. 

Din păcate, această sumă nu poate compensa excluderea de la finanţare de către Departamentul Marilor 
Proiecte de Infrastructură a autostrăzii Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu în anii următori, fapt care va afecta 
dezvoltarea economică a judeţului nostru şi va genera pierderi însemnate grupului Dacia – Renault. 

 
Deputat 

Theodor Nicolescu 
 

*** 
 

PNL și-a asumat, în cadrul guvernării USL, să impună politici liberale care să conducă la creștere economică, 
să eficientizeze încasările la buget și să creeze un mediu concurențial corect, prin diminuarea evaziunii.  

În privința colectărilor la buget, ultimele date demonstrează creșteri de necontestat, care contrazic toate 
declarațiile nefondate și mincinoase privind existența unor probleme în această direcție. 

Colectarea ANAF a crescut, astfel că totalul veniturilor bugetare colectate de Agenție, cumulat pe primele 
unsprezece luni din 2013, a depășit programul de încasări la buget comunicat de Ministerul Finanțelor Publice 
(MFP), ajungându-se la un grad de realizare de 100,07% a normei stabilite, ceea ce reprezintă o creştere cu 3,67% 
faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2012.  

Aceste rezultate demonstrează că restructurarea ANAF a fost un proces bine gândit, care îşi dovedeşte 
eficienţa, fiind una dintre cele mai importante măsuri de eficientizarea a unei instituţii publice.   
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De asemenea, ultimele date oficiale prezentate de Institutul Național de Statistică indică faptul că guvernarea a 
adoptat în 2013 cele mai corecte măsuri pentru a reporni economia şi pentru a îmbunătăți nivelul de trai al românilor.  

Temele false invocate de adversarii politici, precum creșterea exagerată a prețurilor, situația nefavorabilă 
mediului de afaceri ori scăderea performanței industriale se dovesc acum simple minciuni.  

Preţurile de consum au stagnat în noiembrie, iar rata anuală a inflaţiei a scăzut la 1,83%. În luna octombrie 
2013, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut faţă de luna precedentă atât 
ca serie brută cu 3,0% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,2%.  

Producția industrială este în creștere: în primele 10 luni ale anului 2013, comparativ cu perioada similară din 
2012, producţia industrială a crescut atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare 
şi de sezonalitate cu 7,4%, respectiv cu 6,7%.  

Trendul ascendent al economiei românești este dovedit și de creșterea absorbției fondurilor europene. Spre 
deosebire de luna noiembrie a anului trecut, când valoarea fondurilor europene atrase de țara noastră era de doar 2 
miliarde de euro, în luna noiembrie 2013 nivelul fondurilor europene atrase a fost de aproximativ 5 miliarde de euro. 
Ca atare, gradul de absorbție a crescut de la preluarea mandatului de către Guvernul USL de la aproximativ 7%, în 
luna aprilie 2012, la 25,96% în noiembrie 2013.  

Astfel, România se clasează pe primul loc în rândul tuturor statelor membre în ceea ce privește creşterea 
sumelor rambursate de Comisia Europeană în primele nouă luni ale acestui an.  

Perspectivele economice ale țării noastre sunt pozitive, fapt confirmat de statisticile și estimările instituțiilor 
internaționale de profil, precum FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană.  

Totodată, România are premisele necesare creșterii investițiilor prin acordurile încheiate cu partenerii străini, 
din Uniunea Europeană sau din afara spațiului comunitar.    
 

Deputat 
Titi Holban 

 
*** 

 
     

Legea amnistiei şi iniţiativele legislative de modificare şi completare a Codului Penal, aflate săptămâna 
trecută în dezbaterea Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor şi a plenului acestei instituţii, au tensionat scena 
politică şi au creat dispute aprinse în spaţiul public românesc.  
Cele întâmplate au generat păreri pro şi contra, luări de poziţii din partea ambasadelor şi chiar proteste stradale, 
riscând să polarizeze şi mai mult societatea românească în ansamblul ei. 

Acest risc există în continuare, ca atare este timpul clarificărilor, atât pe fondul proiectelor, cât şi pe formă, 
vizavi de rapiditatea şi urgenţa adoptării lor. 
 Încerc astăzi să exprim un punct de vedere referitor la cele petrecute, cu menţiunea că sunt deputat la primul 
mandat şi că nu am participat la discuţia pe fond din Comisia juridică, nefiind membru al acestei comisii 
parlamentare. 
 Prima clarificare care se impune vizează Codul penal: modificările propuse nu exclud parlamentarii din sfera 
conflictului de interes, aşa cum este definit prin alte legi, şi nu oferă acestora mult mediatizata superimunitate, ci doar 
elimină o confuzie legată de asimilirea acestora cu statutul de funcţionari publici. Ca atare, nu există nicio legătură 
între aceste modificări şi Agenţia Naţională de Integritate sau Direcţia Naţională Anticorupţie. 
 O doua concluzie are în vedere Legea amnistiei: acest proiect trebuie rediscutat şi analizat din perspectiva 
oportunităţii şi numai în baza datelor furnizate de Ministerul Justiţiei privind suprapopularea penitenciarelor, pentru a 
vedea dacă România are o problemă în acest sens şi dacă respectă normele europene în domeniu. 
 Cea de-a treia concluzie şi cea mai importantă are în vedere rolul Parlamentului, ca principal for legislativ, 
fundamentul democratic al oricărei societăţi. În acest sens, cred că se impune o dezbatere serioasă internă privind 
îmbunătăţirile Regulamentului Camerei Deputaţilor, pe modelul celor propuse la Senat de preşedintele Antonescu, 
care să identifice proceduri transparente de dezbatere şi adoptare a iniţiativelor legislative în cadrul comisiilor de 
specialitate, alocarea de timp suficient acestor şedinţe şi a proiectelor aflate pe ordinea de zi şi chiar introducerea 
votului electronic la comisii, aşa cum se întâmplă la plen. 
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 Nu în ultimul rând, nu ar fi lipsită de interes discuţia privind nominalizarea unui purtător de cuvânt al 
Camerei Deputaţilor, care să îndeplinească echidistant rolul de comunicator instituţional, atât de necesar în astfel de 
momente, în acord cu interesele instituţiei şi ale publicului larg şi dincolo de patimile şi de culorile grupurilor 
politice. 
Disfuncţiile procedurale din activitatea parlamentarilor prejudiciază grav imaginea instituţiei şi a fiecărui membru în 
parte şi conduce la dinamitarea încrederii, şi aşa destul de precare, a opiniei publice în Parlamentul României. 
            Din acest motiv, consider că nici un efort personal, colectiv sau instituţional nu este prea mare pentru a întări 
reputaţia Parlamentului, cea mai importantă componentă democratică a oricărui stat. 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
USL a atras într-un an şi jumătate de trei ori mai multe fonduri europene decât PDL 

 în trei ani şi jumătate 
 
 

Zilele trecute, căutând un articol în arhiva de pe internet a ziarelor, am dat, întâmplător, peste un titlu mai 
vechi (din 5 iulie 2013): “Guvernul USL, dezastru la absorbţia fondurilor europene”. Cum sunt obişnuit cu faptul că 
există medii de informare care nu au la suflet USL, în primă instanţă nu am acordat atenţie acestui articol. Dar când 
am văzut cine îl semnează, am înţeles că este util să îl citesc, chiar dacă a fost scris acum 5 luni. Voi cita doar 
începutul articolului: “De mai bine de un an de zile de când USL se află la guvernare, se poate spune fără urmă de 
îndoială, că Puterea actuală nu are absolut nicio viziune în ceea ce priveşte creşterea gradului de absorbţie al 
fondurilor europene. Reprezentanţii Guvernului doar discută despre ce ar trebui făcut, fără însă ca planurile lor să 
aibă vreun efect”. Cine semna articolul? Nimeni altcineva decât doamna deputat PDL Elena Udrea. 

Nu m-au mirat cele scrise de doamna Elena Udrea, pentru că frecvent reprezentanţii fostei guvernări o acuză 
pe cea actuală că nu performează în problema atragerii fondurilor europene. Numai că aceste acuzaţii vin din...”banca 
acuzaţilor”. Toată lumea ştie că în timpul guvernării PDL, cunoscută şi sub denumirea regimul Boc-Băsescu, 
absorbţia fondurilor europene a fost catastrofală, ajungându-se, la momentul preluării de către USL a guvernării la 
modestul procent de 7%.  

Dar ce citesc – culmea, pe un site apropiat Palatului Cotroceni: “la data de 30 noiembrie 2013, rata absorbţiei 
pe toate cele 7 programe operaţionale de fonduri structurale şi de coeziune ajunge la 25,96%. O simplă operaţiune 
aritmetică, ne arată că într-un an şi jumătate, guvernarea USL a reuşit să atragă de trei ori mai multe fonduri europene 
decât guvernarea PDL în 3 ani şi jumătate. Iar dacă atingerea procentului de 7% nu a constituit un eşec – de la 
propaganda PDL citire, atunci oare ce pot însemna cele 18,96% înregistrate doar de USL într-un an şi jumătate. 
Evident, amnezia colegilor din PDL tinde să atingă proporţii îngrijorătoare din moment ce consideră cele 18,96 de 
procente drep un dezastru şi cred că pe această temă orice comentariu este de prisos. Un lucru este însă cert: 
Guvernul USL demonstrează eficiență în atragerea fondurilor europene. După ce am reușit deblocarea tuturor 
programelor europene suspendate din cauza neregulilor înregistrate în timpul guvernării PDL (despre acest aspect 
dna Elena Udrea & Co. nu scot măcar o vorbă), rata de absorbție a crescut considerabil. Acest lucru atestă că ne află 
pe drumul cel bun. 

PS: Sunt curios, dacă, acum, după apariţia datelor oficiale privind absorbţia fondurilor europene la nivelul de 
25,96%, preşedintele Traian Băsescu o va mai lăuda pe Elena Udrea susţinând că a fost campioană la capitolul 
absorbţie. Chiar şi pentru un simplu marinar, 25,96% este mai mare decât 7%. 
 

Deputat 
Radu Surugiu 

 
*** 
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Nu de Guvern, Parlament sau USL şi-a bătut joc Traian Băsescu, ci de România şi români 
 
 

Traian Băsescu s-a ţinut de cuvânt şi a semnat decretul de promulgare a Legii de modificare a legii 
referendumului pe 14 decembrie la orele 23.56. A „promis” că va semna la 23.59, dar ce mai contează 3 minute? Prin 
gestul său, (Traian Băsescu avea posibilitatea să emită decretul şi pe 5, sau 6 decembrie, sau în oricare zi din 
intervalul celor 10 zile la care Constituţia îi dă dreptul să ţină o lege la Palatul Cotroceni) preşedintele crede că a 
demostrat Parlamentului şi Guvernului, sau mai precis USL-ului, că el este cel mai puternic, că el are ultimul cuvânt. 
Sau, în termeni populari, Traian Băsescu crede că a reuşit să-şi bată joc de Parlament, Guvern sau USL. Complet 
greşit. De altcineva şi-a bătut joc, din păcate, Traian Băsescu. Spun din păcate, pentru că este vorba de români şi de 
România. Da, acesta este adevărul. Traian Băsescu prin blocarea intenţionată a posibilităţii organizării 
referendumului constituţional în paralel cu alegerile prezidenţiale şi-a bătut joc de ţară şi de români. De ţară - pentru 
că nu va avea începând cu luna decembrie 2014 o Constituţie revizuită. De români- pentru că îi privează începând cu 
luna decembrie 2014 de obţinerea unor noi drepturi şi noi garanţii directe, pentru cetăţean, prevăzute în proiectul de 
revizuire a Constituţiei. Culmea, cele mai multe prevederi noi care vizează cetăţeanul reprezintă articole adoptate în 
urma amendamentelor venite din zona societăţii civile.  

Îmi este greu să estimez când se va putea organiza referendumul pentru aprobarea Constituţiei revizuite. În 
primele luni ale anului 2015 nu este, din punct de vedere strategic, oportun ca să fie organizat acest referendum. Va 
trece prea pu�in timp de la alegerile prezidenţiale şi cu siguranţă, prezenţa la urne ar fi catastrofală. Există eventual 
posibilitatea organizării referendumului în toamna anului 2015, dar cine garantează că se va înregistra chiar şi pragul 
de participare de 30%. Să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în 2003. În pofida unei campanii electoral/publicitare 
de o amploare fără precedent, prezenţa la urne a fost foarte slabă şi dacă nu se prelungea votarea cu încă o zi şi dacă 
membri din birourile de votare nu ar fi mers cu urnele mobile în toate locurile aglomerate, inclusiv în farmacii , nu s-
ar fi depăşit la limită, procentul (valabil atunci) de participare de 50%. Ori, ce s-a întâmplat în 2003 nu se poate 
repeta în 2015.  

Şi ar mai fi un amănunt deloc de neglijat. Prin blocarea de către Traian Băsescu a organizării referendumului 
constituţional în paralel cu alegerile prezidenţiale, bugetul de stat va avea o cheltuială în plus de 20 de milioane de 
lei. Cel puţin. Nu fac parte dintre populiştii de profesie, dar cred că această sumă ar fi îndulcit un pic viaţa unor 
bătrâni din azil ori ale unor copii asistaţi, sau ar fi putut fi direcţionaţi spre un alt domeniu de utilitate. Şi aici avem 
un element de ingratidune la adresa românilor din partea lui Traian Băsescu. Preşedintele trebuie să ştie că oricum 
Constituţia revizuită tot va fi adoptată. Cu un an, sau doi întârziere, dar tot va fi promulgată. 

Dacă va încerca în campania electorală pentru europarlamentare şi în campania pentru prezidenţiale să-şi 
construiască o armă de atac susţinând că „o majoritate de 70% nu a fost în stare să revizuiască Constituţia”, Traian 
Băsescu trebuie să ştie că acea armă se va chema bumerang. Românii ştiu, şi nu de ieri sau de azi că la „Comisia 
Antonescu”, proiectul de revizuire a fost finalizat încă de la începutul verii şi că oricând în acest an, se putea organiza 
referendumului. S-au opus însă Traian Băsescu, PDL şi sateliţii săi. 

Este adevărat, de unul singur, Traian Băsescu nu ar fi avut posibilitatea să îşi bată joc de ţară şi de români. A 
fost substanţial ajutat de judecătorii săi din cadrul Curţii Constituţionale care au tras de timp şi au ţinut în proceduri 
(perioada de timp dintre sesizare şi publicare motivării deciziei în Monitorul oficial)  proiectul legii referendumului 
75 de zile. În iulie 2012, aceeaşi Curte Constituţională ţinea în proceduri doar 7 (şapte) zile o altă variantă de lege a 
referendumului. Dar atunci interesul lui Traian Băsescu era diametral opus, era nevoie ca respingerea legii să fie cât 
mai repede oficializată. 

 
Deputat 

Radu Surugiu 
 

*** 
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Gazele de şist – motivul divizãrii unei societãţi 

 
Stimați colegi, 
Doresc să vă expun poziția mea față de problema gazelor de șist, care a alertat mulți români și care a divizat 

țara până în pragul unor confruntări dramatice. S-a ajuns până acolo, încât țărani români care se opun pașnic 
explorării și exploatării gazelor de șist să fie urmăriți de autorități, ridicați de jandarmi și chiar bătuți, uneori doar 
pentru că s-au rugat în timpul unor proteste.  
Împărtășesc îngrijoarea celor care nu doresc ca gazele și petrolul de șist să fie exploatate în România, deoarece 
lipsesc datele care să confirme că această exploatare este fără riscuri. Dimpotrivă, în urma exploatărilor din Statele 
Unite și din America de Sud, s-a văzut că tehnologia de exploatare folosită, fracturarea hidraulică orizontală, precum 
și conținutul soluției de fracturare sunt riscante, ducând la împrăștierea în apele și straturile de rocă din subsol, dar și 
în sol, a unor substanțe foarte periculoase pentru viața omului și animalelor, la infiltrări de gaz în rezervele de apă și 
în unele cazuri chiar la alunecări de teren și cutremure. 

Aceste considerente au determinat mai multe țări ale lumii, cum ar fi Franța, Germania sau Bulgaria, state 
componente ale SUA, dar și regiuni bogate în aceste resurse din alte țări de pe tot cuprinsul globului să respingă prin 
lege acest tip de exploatare. 
Țara noastră are resurse bogate de gaze naturale și petrol, dar și de gaze și petrol de șist. Exploatarea acestora din 
urmă este însă periculoasă și păguboasă. Nu numai că instalațiile de exploatare a gazelor și petrolului de șist sunt 
adevărate bombe chimice pe termen lung, dar ele afectează în mod direct și dramatic alte sectoare ale economiei, care 
sunt capabile să asigure o dezvoltare sănătoasă și sustenabilă a României. Mă refer aici la agricultură și turism. 

Și în Bihor, județul meu de origine, au fost acordate licențe de prospecțiune, explorare și exploatare pentru 
patru perimetre ce acoperă aproape tot județul de la munți la graniță. Acea suprafață a țării este însă foarte 
importantă din punct de vedere agricol și turistic. Agricultura și turismul ar fi distruse dacă aprobăm acolo exploatări 
petroliere la scară mare. Ele ar fi compromise și dacă s-ar aproba, fie și la nivel local, exploatări de gaze și petrol de 
șist. Aceste exploatări vin și se închid după un număr de ani, dar agricultura și turismul asigură un mod de viață 
decent, sănătos, pe o durată de timp mult mai mare iar Stațiunea Băile Felix a dovedit din plin acest lucru. 
Nu sunt împotriva tuturor exploatărilor de gaze și petrol. Este nevoie de ele, pentru că România trebuie să își reducă 
dependența energetică de alte state și e firesc să își exploateze resursele proprii dar acest lucru trebuie să se facă în 
condiții sigure pentru om și mediu, fără a afecta și alte sectoare economice. Nu sunt nici împotriva exploatării 
gazelor de șist, cu condiția ca ea să se facă în regiuni nepopulate, așa cum există în unele zone din SUA sau alte țări, 
dar nu și în România.  
Alături de dreptul constituțional pe care o țară îl are de a-și exploata resursele naturale, trebuie să luăm în considerare 
și dreptul constituțional la ocrotirea sănătății și la un mediu sănătos, care ar fi afectate de exploatarea gazelor de șist 
și sper ca noi, decidenții politici să avem înțelepciunea de a lua cele mai bune decizii pe termen lung. Licența de 
explorare și exploatare acordată pentru perimetrul Băilor Felix îi îngrijorează pe cetățenii din tot județul, nu doar pe 
cei direct afectați sau pe cei care, în hotelurile, pensiunile și bazele de tratament, utilizează resursa de apă geo-
termală din stațiune pentru tratamentul și refacerea turiștilor veniți din întreaga țară. 

Este nevoie de o totală transparență și o informare continuă și corectă a publicului larg despre tehnologiile, 
procedurile și avantajele explorării și exploatării acestor resurse naturale, pentru a reduce starea de tensiune socială 
pe care subiectul o creează în țară. Propun să luăm în considerare instituirea unui nou moratoriu asupra 
prospecțiunilor, explorării și exploatării gazelor de șist, cel puțin până în momentul în care se va descoperi o 
tehnologie de exploatare sigurã care sã nu punã în pericol viața, sănătatea și intereselor cetățenilor pe care îi 
reprezint. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
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3D: Dragoste, Dãruire, Devotament 

 
În data de 5 decembrie se sãrbãtoreşte Ziua Internaţionalã a Voluntarului. Şi în acest an, am apreciat 

activitatea a peste 300 de voluntari orãdeni din domeniul social în cadrul Galei voluntariatului, ediţia a II-a, 
organizatã în data de 12 decembrie 2013 în colaborare cu Consiliul Local al municipiului Oradea. 
Gala Voluntariatului a reunit laolaltã voluntarii şi a oferit posibilitatea acestora de a arãta rezultatele activitãţii lor, 
copiii Asociaţiei Down Oradea România prezentând o scenetã de Crãciun, iar copiii care frecventează Centrul de zi al 
Asociaţiei Caritas Eparhial au prezentat un dans ţigãnesc. 

Toţi voluntarii, indiferent cã lucreazã cu tineri, cu vârstnici, cu persoane cu dizabilitãţi sau persoane cu boli 
terminale, au scos în evidenţã acelaşi lucru: voluntariatul porneşte din suflet şi trebuie fãcut cu dragoste, dãruire şi 
devotament, iar faptul cã îşi oferã câteva ore din timpul lor pentru a-i ajuta pe alţii li se pare un lucru normal şi care 
ar trebui sã devinã un obicei şi pentru alţii. 
Am apreciat numărul mare de elevi și studenți care reușesc să își facă timp pentru acțiuni de voluntariat, sperând ca 
și alți colegi să le urmeze exemplul, notabilă fiind și implicarea unor studenți străini în astfel de acțiuni. Aceasta 
constituie o alternativă sănătoasă pentru petrecerea timpului liber și îi ajută pe tineri în formarea personalității lor și 
chiar a alegerii profesiei în viitor. 

Cei prezenţi au demonstrat cã voluntariatul nu are vârstă, nu depinde de pregătire sau de condiția socialã, ci 
doar de disponibilitate și de dorința de a te dărui celor din jur care au nevoie de tine. Voluntarii pot sã facã diferenţa 
şi au puterea de a schimba lucrurile în bine. 

Închei prin a o cita pe Marjorie Moore, o profesoarã americancã care a trãit în Cuba şi s-a implicat în 
campanii de alfabetizare a populaţiei, care spunea: „Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democraţie. Votăm la 
alegeri, dar când te oferi voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea în care vrei să trăieşti.”. 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Tradiţii pentru viitor 
 
 

La sfârșitul săptămânii trecute, am fost gazda unui eveniment deosebit și emoționant  ”Tradiţii pentru viitor”, 
care a avut loc în sala Casei de Cultură din Huedin şi a Teatrului Municipal Turda. Peste 400 de copii îmbrăcaţi 
tradiţional  au urcat pe scenă în cele două zile, sâmbătă și duminică, şi au adus celor prezenți în sălile arhipline, 
moştenirea satelor lor, prin colindul străbun duse mai departe din toate localităţile Colegiului 9 Cluj.  
Evenimentele speciale dedicate promovării valorilor strămoşeşti şi obiceiurilor specifice sărbătorii Naşterii 
Mântuitorului, sunt  o premieră pentru zonă. 
 ”Tradiţii pentru viitor” s-au desfășurat pe  parcursul a două zile, astfel: sâmbătă, 14 decembrie, la Huedin, iar 
duminică, 15 decembrie a fost rândul copiilor din Turda să-şi dea întâlnire în primul lor concert de colinde comun.  

În prima zi, la Huedin, pe scenă au evoluat copiii din Negreni (coordonator prof. Florina Varadi), Poieni 
(prof. Ionel Pop), Ciucea (director Felix Roşca), Margău (prof. Cristina Şaitiş), Călăţele (prof. Maria Petrehuş), 
Sâncraiu (preot Dan Călătean), Beliş (prof. Voichiţa Naghi), Mărişel (prof. Ioan Burca), ‘Râşca (prof. Daniela 
Crişan), Măguri Răcătău (prof. Viorica Cobârzan), Huedin de la Liceul Tehnologic Vlădeasa (dl. Marius Iosif Ciota). 
Copii au fost precedaţi pe scenă de grupul tulnicăreselor din Beliş. 
   A doua zi , la Turda , pe scenă au evoluat copiii din Băişoara (director Galmati Lăcrămioara), Călăraşi  
(prof. Mariana Cabulea), Ciurila (preot Petrean Cornel), Feleacu (prof. Daniela Calimac), Iara (prof. Mahala Ionela), 
Luna ( prof. religie Popa Violeta), Mihai Viteazu (director Fagadar Alexandru), Moldoveneşti ( prof.Popa Elena), 
Petreştii de Jos ( director Riscau Nicolae si prof. Otilia Popa), Tureni ( Puiu Ioan si Rad Danut), Valea Ierii ( director 
Marcu Maria). 

Și pentru mine, chiar dacă am fost organizator al acestui moment, am  întâmpinat pe colindători cu foarte 
multă emoţie și le mulțumesc și pe această cale că vor să ducă moştenirea strămoşilor mai departe. Ceea ce ați adus 
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voi, în aceste zile, este mai mult decât un colind. Este parte din sufletul vostru, este parte din educaţia pe care o 
primiţi de la părinţii şi dascălii voştri. Este mândria de a fi parte a unui neam care are tradiţii, are obiceiuri, are o 
cultură populară bogată. Sunt tare mândră de voi, copii, sunt tare mândră de părinţii voştri care ne arată, prin voi, 
viitorul nostru. Şi credeţi-mă! Aici, în Colegiul 9 Cluj, eu văd un viitor frumos. Sunt mândră de dascălii care vă 
învaţă, alături de familie, să fiţi oameni întregi, oameni adevăraţi, care îşi preţuiesc valorile, trecutul şi obiceiurile. 
Eu, ca om care am fost aleasă să reprezint Colegiul 9 Cluj în Parlamentul României, ca om pe care l-aţi învestit cu 
încredere, vă spun un singur lucru. Nu e o promisiune, ci un lucru pe care mi-l asum: voi face tot ce îmi stă în putinţă 
să fac cunoscute, peste tot în lume, valorile noastre, tradiţia noastră, spiritul nostru. Iar pe dumneavoastră, stimaţi 
părinţi şi dascăli ai acestor minunaţi copii, vă asigur că vă voi susţine în ceea ce faceţi pentru a ne prezenta în lume 
aşa cum se cuvine şi aşa cum suntem noi: mândri de trecutul nostru, de prezentul nostru şi de viitorul nostru. Şi voi 
aprecia întotdeauna valoarea! 
 

Deputat 
Elena Ramona Uioreanu 

 
*** 

 
 

Lege pentru subvenţionarea primei întabulări a terenurilor 
 

 
Uniunea Social Liberală a luat câteva decizii majore în acest an în ceea ce priveşte consolidarea proprietăţii. 

Legile funciare date din 1991 încoace au avut menirea de a restitui proprietarilor ceea ce li s-a confiscat în perioada 
regimului comunist. Tot mai multe semnale venite din ţară au arătat că proprietarii de terenuri agricole şi forestiere 
nu pot dispune aşa cum vor de proprietăţile lor. Costurile ridicate ce trebuie suportate de către proprietari îi determină 
pe aceştia să renunţe la întabularea terenurilor. 

Analizele au arătat că, pentru terenurile arabile, costurile medii de întabulare a unei parcele sunt de 700 de 
lei. Pentru aceasta, este nevoie de planurile parcelare, iar tarifele experţilor cadastrali sunt de aproximativ 11.000 de 
lei pentru un singur plan. De foarte multe ori, costurile cu întabularea depăşesc valorile terenurilor pentru care se 
întocmesc documentele cadastrale, acestea dovedindu-se un mare obstacol pentru proprietarii de terenuri agricole şi 
forestiere, care au ajuns să fie simpli deţinători de titluri de proprietate.  

În ultimii 20 de ani, Parlamentul a dat legi care să facă ordine în înregistrarea proprietăţilor, ca să nu se mai 
facă abuzuri, mai ales că, în unele cazuri, s-a ajuns până la infracţiuni. De aceea, s-a impus ca terenurile şi casele să 
fie întabulate în Cartea funciară, pentru ca să se ştie clar cine este proprietarul. Fără această operaţiune, nicio 
proprietare nu poate fi vândută, pusă gaj sau moştenită. Trebuie înţeles că întabularea este absolut necesară pentru 
protecţia proprietarilor şi a proprietăţii. 

Pentru terenurile agricole, situaţia devine şi mai acută. Subvenţiile se acordă în funcţie de suprafaţa 
exploatată. Iar lipsa cadastrului a produs confuzii în ceea ce priveşte terenurile pentru care s-au aplicat schemele de 
sprijin, astfel că s-a ajuns până la aplicarea de penalităţi, adică diminuarea subvenţiei sau chiar anularea acordării ei 
pentru trei ani.  

Partidul Naţional Liberal a identificat această problemă imediat după aderarea României la Uniunea 
Europeană şi a demarat mai multe acţiuni prin care terenurile agricole să ajungă să fie întabulate. Un împrumut de 
aproape 50 de milioane de euro, asigurat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a fost folosit 
pentru realizarea unor proiecte pilot privind cadastrul agricol în mai multe localităţi din ţară. Fosta guvernare PDL nu 
s-a interesat de această problemă sau n-a avut niciun interes să o rezolve, astfel că toate eforturile începute de PNL la 
acea vreme nu au mai avut continuitate şi nu s-au soldat cu niciun rezultat. 
Consecvent principiilor sale de dreapta, PNL a promovat un proiect de lege prin care proprietarii să fie sprijiniţi să 
poată întabula terenurile cât mai repede, pentru ca aceştia să dispună cum vor de bunurile lor. Astfel, suportul din 
partea statului va fi în limita a 400 de lei pe proprietate pentru realizarea primei întabulări a terenurilor agricole şi 
forestiere dobândite în baza legilor funciare emise după 1990. Documentul, discutat în ultimele zile, va putea fi 
aplicat chiar de anul viitor, iar banii ar urma să vină din fonduri europene.  

Iniţiativa PNL se încadrează în planurile USL de a rezolva problema cadastrului rural al României. În 
proiectul de Acord de parteneriat pentru absorbţia fondurilor europene 2014-2020 figurează finanţarea acestuia prin 
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Programul Operaţional Regional. La o primă estimare, valoarea proiectului se ridică la aproximativ 500 milioane de 
euro.  

Uniunea Social Liberală este decisă să aplice cele mai bune soluţiile în vederea realizării cadastrului agricol. 
Personal, voi depune toate eforturile pentru ca măsurile adoptate să fie îndeplinite, având în vedere că mai multe 
milioane de români aşteaptă o rezolvare a acestei probleme, a cadastrului rural. 

 
Deputat 

Costel Şoptică 
 

*** 
 

Considerente cu privire la despăgubirile pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic 
 
 

În judeţul Bacău, în zone aflate la poalele pădurilor, culturile sunt distruse de animalele sălbatice (în speţă 
porci mistreţi) care trăiesc în pădurile parte aflate în concesiune, parte  private. În perioadele de iarnă, animalele 
sălbatice sunt hrănite de către cei responsabili, dar după perioada deschisă sezonului de vânătoare, animalele, în 
căutarea hranei, ajung să distrugă gospodăriile şi recoltele sătenilor. Sunt cazuri care se întâmplă frecvent în 
comunele Motoşeni, Glăvăneşti, Podu Turcului şi Răchitoasa din judeţul Bacău. Şi nu e vorba numai de cazuri 
izolate, anual aceste lucruri se întâmplă în sate întregi. 
Potrivit Legii nr. 406/2007 actualizată prin OUG 102/2010, despăgubirile pentru pagubele produse de către unele 
exemplare din speciile de faună de interes cinegetic din anexa 1 se suportă de gestionarul faunei cinegetice de pe 
cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubei, în cazul 
pagubelor produse în fondurile cinegetice şi în intravilan. Pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, 
neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă, despăguburile sunt suportate de autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului. Atunci când şi gestionarul şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de 
animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către 
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. 

Deşi proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi executanţii de lucrări de orice natură pe 
terenurile din fondurile de vânătoare sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecţia faunei cinegetice 
şi a mediului, deşi în legea descrisă mai sus se oferă despăgubiri pentru pagubele produse, situaţia în practică nu este 
chiar atât de clară.  
Păgubitul trebuie să treacă prin multe proceduri şi să întocmească o multitudine de acte, trebuie să aştepte să vină 
experţii să evalueze pagubele iar despăgubirile primesc rezolvare,în cazul în care se întâmplă acest lucru, după o 
perioadă de timp destul de îndelungată. Vorbim însă despre oamenii de la ţară a căror producţie proprie le asigură 
traiul de zi cu zi, a căror locuinţe sunt distruse de către aceste animale, oameni care poate nici nu se deplasează în 
afara satului sau a comunei unde locuiesc, iar procedurile menţionate pe lângă faptul că presupun cheltuieli pe care 
aceşti oameni nu şi le pot permite în cele mai multe cazuri, vin şi cu foarte mare întârziere.  

Este necesar ca animalele sălbatice să atace oamenii sau chiar să omoare pe cineva pentru ca să poată fi 
posibilă întocmirea unei  modalităţi mai directe şi mai rapide  prin care cei păgubiţi de către exemplarele speciilor de 
faună de interes cinegetic să poată primi despăgubiri ? 
 

Deputat 
Viorica Marcu 

 
 

*** 
 

Lovitură de stat nu a fost, dar ANI a fost totuşi lovită 
 

Traian Băsescu a dat (din nou) tonul, după care agitatorii politici portocalii, agenţii de influenţă şi tot felul de 
neaveniţi s-au perindat pe micile ecrane, au dat declaraţii alarmante în presa scrisă sau online: „lovitură de stat”. Nu 
înţeleg de ce Traian Băsescu şi cei din corul vocal care (încă) îl sprijină continuă să prostească lumea (nu mă refer 
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doar la români, ci chiar la lumea întreagă, pentru că evident declaraţiile susţinute din spatele pupitrului prezidenţial 
sunt monitorizate de toate ambasadele).  

Cum poate un guvern şi o majoritate parlamentară – deci cei aflaţi la putere, să dea o lovitură de stat. 
Niciunde în lume (chiar şi în cea de a III-a) cei aflaţi la putere nu au cum să se elimine singuri de la putere. Şi mai 
este ceva: prima măsură care se ia când este vorba de o lovitură de stat este dizolvarea Parlamentului. Ori, din câte 
ştiu, chiar Traian Băsescu este cel care s-a pronunţat şi a cerut dizolvarea Parlamentului. Şi până să recunoască – a 
doua sau a treia zi, nu contează – care este singura prevedere constituţională privind dizolvarea Parlamentului, nici 
Curtea Constituţională nu s-a sesizat din oficiu şi nici ambasadele occidentale nu au luat poziţie faţă de afirmaţiile lui 
Traian Băsescu. 

Nu pot să cred că Traian Băsescu şi suporterii lui nu cunosc definiţia loviturii de stat. Dar orice este posibil, 
poate nu toţi cei care susţin teoria loviturii de stat au pus mâna pe carte atuncvi când trebuia. Îi ajut şi le spun ce 
înseamnă o lovitură de stat: „acțiune rapidă urmărind răsturnarea regimului politic existent și preluarea, prin forță, a 
puterii politice de către grupuri de persoane”. Aceasta este definiţia denerală dată de DEX loviturii de stat, iar mai pe 
larg: „o răsturnare bruscă și neconstituțională a puterii legitime a unui stat, impusă prin surpriză de o minoritate, de 
obicei formată din ofițeri militari sau comandanți paramilitari aparținând aceluiași stat, folosind forța. Se deosebește 
de revoluție prin aceea că nu schimbă sistemul politic, ci numai conducerea unui stat, precum şi o participare redusă 
a societăţii civile, limitată la un oraş sau cel mult la o regiune”.  Dar ce mai contează o definiţie clară pentru Traian 
Băsescu.  

Tot preşedintele împreună cu cei care îi cântă în strună a mai acuzat Parlamentul că ar fi redus atribuţiile ANI 
în materie de conflict de interese. Nu ştiu unde a găsit Traian Băsescu & Co. în ceea ce s-a votat săptămâna trecută 
vreun articol care să lovească în „draga de ANI”. Este însă posibil totuşi ca preşedintele să aibă dreptate. ANI a 
suferit o lovitură şi a pierdut cel puţin două atribuţii. Aceea de a deschide proceduri de verificare împotriva 
consilierilor prezidenţiali care se implică în afaceri private pentru preşedinte şi familia sa; a doua: aceea de a deschide 
proceduri de verificare împotriva preşedintelui României după ce acesta sună un ministru spunându-i să nu-l schimbe 
din funcţie pe şeful unei bănci de stat care tocmai a dat SINGURUL credit de peste un milion de euro pentru achiziţia 
de terenuri agricole fiicei preşedintelui. Sau chiar preşedintelui, pentru că Traian Băsescu şi-a asumat creditul. Este 
posibil ca în acest al doilea caz să mă înşel şi să fie vorba de trafic de influenţă. Şi în acest caz se poate spune că şi 
DNA a primit o lovitură, din moment ce nu a deschis proceduri de cercetare pentru Traian Băsescu. Din păcate, în 
ceea ce priveşte atribuţiile la care m-am referit mai sus, nici şeful ANI şi nici şefa DNA nu s-au plâns. 

 
Deputat 

Adrian Oroş 
 

*** 
 

24 de ani de la Revoluţia anticomunistă din 1989, 24 de ani de libertate şi democraţie 
 
 

Pe 16 decembrie 1989, la Timişoara, începea prăbuşirea comunismului în România. Există mărturii conform 
cărora fitilul exploziei anti-comuniste fusese aprins la Iaşi, în data de 14 decembrie 1989, însă vigilenţa „serviciilor” 
a făcut ca totul să se declanşeze în Vestul ţării. „Azi în Timişoara, mâine în toată ţara”, se striga pe străzile celui mai 
occidental oraş din România al anului 1989. Până în 22 decembrie 1989, toate marile oraşe ale României erau 
animate de suflul revoluţionar.  

În 25 decembrie, de Sfânta sărbătoare a Crăciunului, dictatorul Nicolae Ceauşescu a fost executat în urma 
sentinţei pronunţate de un Complet de judecată revoluţionar, întrunit ah-hoc. Controversele acelui moment istoric vor 
marca tranziţia României de la comunism la democraţie, de la economia planificată de stat la economia de piaţă 
„funcţională şi competitivă”. 

Ceea ce deosebeşte România de celelalte ţări ex-comuniste este faptul că, prăbuşirea comunismului s-a 
realizat printr-o revoluţie violentă, marcată de lupte de stradă, cu morţi şi răniţi. În Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, 
Germania de Est şi chiar în Bulgaria, „marea schimbare” s-a realizat prin aşa-numita „revoluţie de catifea”, printr-o 
negociere la „masa rotundă” între conducătorii regimului comunist şi liderii anti-comunişti care şi-au asumat 
leadership-ul acelor evenimente revoluţionare. Prin urmare, în toate aceste ţări foste comuniste, avem de-a face cu 
ceea ce politologii numesc o „tranziţie negociată” între elitele politice ale „vechiului regim” şi elitele democratice.  
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Din păcate pentru noi, românii, Revoluţia anti-comunistă din 1989 a însemnat un lung şir de conflicte 
postcomuniste: între foştii comunişti şi anti-comunişti, între fesenişti şi partidele istorice, între reacţionari şi forţele 
pro-europene, între stânga şi dreapta ideologice. De prea multe ori, societatea românescă a fost martora unui „război 
al tuturor contra tuturor”. Mai degrabă conflictul a fost caracteristica tranziţiei postcomuniste, decât abordarea 
consensuală în jurul unui proiect de ţară, a unor obiective de interes naţional.  

Şi astăzi, după 14 de ani de tranziţie postcomunistă şi de consolidare democratică, România şi cetăţenii ei 
sunt dezbinaţi, unii împotriva altora, aflaţi în căutarea unui proiect de societate care pare să nu se mai închege. Fie ca 
amintirea momentelor revoluţionare din 1989, fie ca sângele vărsat de tinerii Revoluţiei anti-comuniste să ne 
prilejuiască un moment de reflecţie, de iertare, de bună-cumpănire pentru un viitor mai bun pe care cu toţii ni l-am 
dorit.  

Dumnezeu să-i odihnescă pe cei plecaţi dintre noi în zilele Revoluţiei din 1989, iar nouă, celor prezenţi, să ne 
dăruiască gândul cel bun! 
 

Deputat 
Dan Bordeianu 

 
*** 

 
 

Ucraina o preocupare pentru politică externă a României 
 
 

Stimaţi colegi, 
 

Mă adresez dumneavoastră pentru a vă aduce în atenție o temă extrem de importantă pentru politica de 
vecinătate a României, care a fost dezbătută și la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de la Paris din această 
lună și anume situația din Ucraina. 
 

România are un interes natural în facilitarea, în vecinătatea UE, a unui spaţiu comun de stabilitate, securitate 
şi progres, în adâncirea relaţiilor dintre UE şi vecinii din Est şi din Sud, pe baza intereselor comune şi a valorilor 
împărtăşite. 
Uniunea Europeană la rândul său în comunicarea din 2011 intitulată “Un răspuns nou în contextul schimbărilor din 
ţările vecine” a stabilit următoarele obiective de politică de vecinătate:  
- susţinerea cu prioritate a partenerilor care se angajează sa construiască democraţii durabile şi veritabile, 
garantând respectarea drepturilor omului ;  
- susţinerea dezvoltării unei economii solidare pentru ca vecinii UE să poată să desfăşoare activităţi 
comerciale, să investească şi să se dezvolte în mod durabil, reducând inegalităţile sociale şi regionale, creând locuri 
de muncă şi îmbunătăţind nivelul de viaţă al populaţiilor lor ;  
- întărirea dimensiunilor regionale ale politicii europene de vecinătate, în special Parteneriatul estic şi Uniunea 
pentru Mediterana, elaborând iniţiative regionale coerente în domenii precum comerţul, energia, transportul, migraţia 
sau mobilitatea, pentru a completa şi a intensifica cooperarea bilaterală cu partenerii vecini ;  
- furnizarea de mecanisme şi de instrumente adecvate pentru atingerea acestor obiective.  

Comisia pentru afaceri politice şi democraţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în 
şedinţa sa din 11 decembrie 2013, de la Paris, a adoptat o declaraţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia 
din Ucraina şi, în special, faţă de escaladarea violenţelor.  A fost constituită și o sub-comisie ah-hoc care are 
mandatul de a vizita Ucraina cu scopul de a raporta membrilor Comisiei cu privire la situaţia din această ţară.  

Ca membru din partea ALDE al acestei sub-comisii cred cu tărie că trebuie să susţinem Ucraina să îşi rezolve 
problemele interne în limitele ordinii constituţionale şi ale statului de drept, trebuie să susţinem întărirea instituţilor 
democratice din cadrul acestui stat, ţinând cont de vocea cetăţenilor în fundamentarea politicilor instituţionale şi 
opţiunilor de politică externă, deoarece ei sunt principalii beneficiari.  

Este necesar să sprijinim dialogul politic pentru rezolvarea acestei situaţii dificile, să susţinem libertatea de 
exprimare şi instituţiile democratice şi, în acelaşi timp, să condamnăm violenţele din stradă şi orice formă de presiune 
economică ce ar putea genera situaţii precum cele cu care ne confruntăm. Ucraina este parte a Europei, trebuie să 
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continue drumul european într-un ritm care să reflecte voinţa  politică statală, dar şi pe cea a cetăţenilor, Ucraina 
trebuie să devină parte a deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene. 
 

Deputat 
Mugurel Cozmanciuc 

 
*** 

 
 

Asigurarea investiţiilor pentru țara noastră reprezintă o adevărată provocare. Din 2008 acest sector a scăzut 
constant însa de anul trecut valoarea investiţiilor a început să crească. 

Trendul ascendent al economiei românești este asigurat, totodată, și de creşterea absorbţiei fondurilor 
europene. Astfel, gradul de absorbție crescând de la preluarea mandatului de către Guvernul USL. 

Perspectivele economice ale țării noastre sunt unele pozitive, fapt confirmat de statisticile şi estimările 
instituţiilor internaţionale de profil, precum FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. 

Totodată, România are premisele necesare creșterii investiţiilor prin acordurile încheiate cu partenerii străini, 
din Uniunea Europeană sau din afara spaţiului comunitar. 
Evoluţia ascendentă a României este demonstrată şi de creşterile din industrie. 

Producţia industrială este în creștere, în avans și pe plan european. Datele publicate de Oficiul European de 
Statistică (Eurostat) arătând că România a înregistrat cel mai semnificativ avans din rândul statelor membre UE în 
decursul ultimului an. 

În primele 10 luni ale anului 2013, comparativ cu perioada similară din 2012, producţia industrială a crescut, 
aceste rezultate fiind semnalate şi de Institutul Național de Statistică. 

Această creştere este cu atât mai semnificativă cu cât în zona euro producția industrială a înregistrat o 
scădere în luna octombrie 2013, comparativ cu luna septembrie 2013. 
 

Deputat 
Ionel Palăr 

 
*** 

 
Stimați colegi, 

 
 De la preluarea mandatului de către Guvernul USL, gradul de absorbție a fondurilor europene s-a triplat, iar 

țara noastră a ajuns la acest capitol printre primele state din Uniunea Europeană. În aprilie 2012, rata de absorbție a 
fondurilor europene de către România înregistra cel mai scăzut nivel de la nivelul Uniunii Europene, situându-se în 
jurul valorii de 7%. Gradul de absorbție a fondurilor europene a ajuns la finalul lunii noiembrie 2013 la o valoare de 
aproximativ 26%, comparativ cu 7% cât era în aprilie 2012 la preluarea mandatului de guvernul USL. Astfel, 
România a reușit să atragă în jur de 5 miliarde de euro până în luna noiembrie anul acesta, în condițiile în care suma 
absorbită până în aceeași perioadă a anului trecut era de doar 2 miliarde de euro.În ultimul an, fondurile atrase de țara 
noastră s-au ridicat la peste 3 miliarde de euro.  

În ceea ce privește sumele absorbite pe programe operaționale, se constată o creștere a sumei absorbite la 
POS Transport de la 113,6 milioane de euro în noiembrie 2011 la 832,6 milioane euro în luna noiembrie 2013. 

În cazul POSDRU, creșterea este și mai importantă, de la 102,9 milioane euro în noiembrie 2011, la 938,3 
milioane de euro în noiembrie 2013. Cea mai importantă sumă absorbită se înregistrează pe Programul Operațional 
Regional (POR), acolo unde în luna noiembrie 2013 suma absorbită a fost de 1.646,5 milioane de euro, în comparație 
cu 274,5 milioane de euro în 2011. Totodată, un alt domeniu unde suma atrasă din fonduri europene a fost una 
importantă este cel al mediului. De la un nivel de absorbție de 1,8% și 85,3 milioane de euro în noiembrie 2011, anul 
acest s-a ajuns la o rată de 22,2%, cu o sumă absorbită de 1.004,8 milioane euro. 

Guvernul USL demonstrează eficiență în atragerea fondurilor europene. După ce am reușit deblocarea 
tuturor programelor europene suspendate din cauza neregulilor înregistrate în timpul guvernării PDL, rata de 
absorbție a crescut considerabil. 
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Acest lucru atestă că țara noastră se află pe drumul cel bun, fiind un important sprijin și pentru economia României. 
 

Deputat 
Florin Alexandru Alexe 

 
*** 

 
Stimați colegi,  
Ultimele date puse la dispoziție de Institutul de Statistică arată că producția industrială este în creștere, în 

avans și pe plan european. Cel mai semnificativ avans din rândul statelor membre UE a fost înregistrat de România 
(10,2%), în luna octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele publicate de Oficiul European de 
Statistică (Eurostat). 

România se situează de asemenea în rândul țărilor UE care au înregistrat cea mai mare creștere a producției 
industriale în luna octombrie 2013, comparativ cu luna septembrie 2013. Cea mai mare creștere lunară a fost 
înregistrată de Lituania (2,2%), urmată de Danemarca (1,8%), România și Cehia, ambele cu o creștere de 1,7%. 
Această cre�tere este cu atât mai semnificativă cu cât în zona euro, de exemplu, produc�ia industrială a înregistrat o 
scădere cu 1,1%, în luna octombrie 2013, comparativ cu luna septembrie 2013. 

În luna octombrie 2013, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 7,2%, iar ca 
serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,6%. În privin�a cre�terii de 7,2%, pe 
marile grupe industriale s-au înregistrat următoarele evolu�ii: în industria energetică (+11,8%), în industria bunurilor 
de capital (+7,8%), în industria bunurilor de uz curent (+7,4%), în industria bunurilor intermediare (+4,9%) şi în 
industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+2,7%). 

În primele 10 luni ale anului 2013, comparativ cu perioada similară din 2012, producţia industrială a crescut 
atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,4%, respectiv 
cu 6,7%. 

Aceste date demonstrează clar că �ara noastră este înscrisă pe un trend ascendent, iar economia romanească 
are toate premisele să î�i continue �i anii viitori dezvoltarea începută de la preluarea guvernării de către USL. 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

 
*** 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene  
 
Axele de finanţare şi alocările financiare aferente prevăzute în structura exerciţiului bugetar european 2014-

2020 pentru România 
 
Stimate Domnule Ministru, 
În data de 2 decembrie a.c., Consiliul European a adoptat după îndelungate negocieri Regulamentul 

nr.11791/2013 care stabileşte cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. 
Având în vedere importanţa acestei decizii pentru România şi faptul că fondurile europene reprezintă 

principala pârghie financiară pentru dezvoltarea economiei româneşti, vă rog respectuos să precizaţi:  
1. Care sunt axele de finanţare şi alocările aferente acestora prevăzute pentru România în documentul amintit?  
2. Care sunt modificările faţă de exerciţiul bugetar 2007-2013 raportat la domeniile finanţate şi sumele alocate? 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Erland Cocei 
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*** 

   
Adresată domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei    

 
Informaţii privitoare la numărul de cauze penale în care sunt cercetaţi parlamentari români. 

 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
În contextul dezbaterilor publice aprinse care au loc pe tema modificărilor Codului Penal, aş dori să îmi 

răspundeţi la următoarele întrebări: 
 
I.) Care este numărul de cauze penale privitoare la săvârşirea faptelor prevăzute de articolul 246, art.247, 

art.248, art.249, art.250, art.254, art.255, art.256 şi art.257 din Codul Penal, fapte săvârşite în legătură cu exercitarea 
mandatului de parlamentar, în care : 

 a) a început urmărirea penală faţă de unii dintre parlamentari; 
 b) au fost trimişi în judecată parlamentari români . 
 
Vă solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie dat pentru fiecare dintre infracţiunile (mai sus arătate) în parte. 
 
II.) Care este numărul de cauze penale în care s-a reţinut că au fost încălcate prevederile articolului 2531 Cod 

Penal (privind conflictul de interese), fapte săvârşite în legătură cu exercitarea mandatului de parlamentar, cauze în 
care: 

 a) a început urmărirea penală faţă de unii dintre parlamentari; 
b) au fost trimişi în judecată parlamentari români. 
Precizez că întrebările mele privesc intervalul cuprins între anul 1990 până în prezent, dorind ca răspunsul 

dumneavoastră să fie structurat şi pe ani calendaristici! 
Solicit răspuns scris ! 

 
Deputat 

Ioan Cupşa 
 

*** 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 

 Activitatea parlamentară 
 

 
CĂTRE:   

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
În conformitate cu prevederile Art. 74, Alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturată, 
Propunerea Legislativă privind completarea Legii nr. 67 din 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului 
României, în procedură de urgenţă. 

 
 
 
PENTRU INIŢIATORI: 
 

 Deputat PDL Romeo RĂDULESCU 
 
 
 
 

     PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 
 
 

                                  
    CAMERA DEPUTAŢILOR                            SENAT 

 
LEGE 

pentru completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Parlamentul României adoptă prezenta Lege: 
 

Art. I. Legea nr. 67 din 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

La alineatul (2) din articolul 5, după litera b) se introduce o nouă literă b1) care va avea următorul cuprins: 
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b1) persoanele care au fost condamnate definitiv pentru orice infracţiuni săvârşite cu intenţie, sau pentru 
infracţiuni de serviciu ori în legătură cu serviciul săvârşite din culpă, indiferent dacă condamnarea este cu 
executare sau cu suspendare. 

 
Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă.  
 
 
Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ...................................., cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (1) din Constituţia României. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
Valeriu Ştefan ZGONEA 

 
 
 

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din .........................., cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (1) din Constituţia României. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI 
George Crin Laurenţiu ANTONESCU 

 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind completarea Legii 67 din 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007 
 

În vederea alegerii unor persoane cât mai reprezentative, care să apere corect interesele comunităţilor locale, în 
calitate de consilieri locali ori judeţeni, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene, Legea nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată stabileşte anumite condiţii pe care trebuie să le 
îndeplinească cei care participă la alegeri: vârsta, de cel puţin 23 de ani; domiciliul, pe teritoriul unităţii administrativ 
teritoriale în care urmează să fie aleşi (art. 4); să nu fie alienaţi sau debili mintal, puşi sub interdicţie; să nu le fie 
interzise drepturile electorale, pentru acea perioadă, prin hotărâre judecătorească definitivă; să nu facă parte din 
categoriile de persoane prevăzute la art. 40, alin. (3) din Constituţia României, adică să nu fie judecători ai Curţii 
Constituţionale, avocaţi ai poporului, magistraţi, membri activi ai armatei, poliţişti şi alte categorii de funcţionari 
publici stabilite prin lege organică (art. 5). 

În lege nu este prevăzută însă nici o condiţie referitoare la antecedentele penale ale persoanelor care 
candidează pentru asemenea demnităţi. 

Ca urmare, pot să fie aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene, cetăţeni care au antecedente 
penale (chiar şi când pedepsele au fost executate în penitenciar, fiind aplicate pentru fapte grave, cum ar fi luarea de 
mită sau delapidarea în dauna avutului public, comise în exercitarea aceleiaşi demnităţi, a unor funcţii similare sau a 
altor funcţii publice). 

Se ajunge astfel la paradoxul ca, cei care încalcă legea penală, în loc să fie apăsaţi de penitenţa corelativă 
faptelor comise pentru a se îndrepta, ajung să conducă comunităţi locale,  ceea ce afectează şi mai mult ideea de 
ierarhie a valorilor, aceşti oameni certaţi cu legea constituindu-se pentru mulţi în modele de urmat, datorită poziţiei 
ocupate (primarul, spre exemplu, trebuie să fie, în percepţia oamenilor, cel mai bun gospodar şi un om corect, fiind 
reprezentantul lor). 

Există şi cazuri în care sunt candidaţi sau chiar aleşi ca primari cetăţeni ce se află în arest preventiv sau în 
executarea unei pedepse (de exemplu, în timpul termenului de încercare al suspendării sau liberării condiţionate), 
ceea ce nu este onorant pentru autorităţile publice locale, pentru democraţie şi pentru un veritabil stat de drept. 
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În plus, cei care s-au înavuţit prin mijloace infracţionale au resurse sporite pentru a-şi face campanii 
convingătoare (pot chiar încerca să cumpere voturi ale alegătorilor) folosind în mai mare măsură discursul populist şi 
mincinos (nu mai au vreo jenă sau teamă de ridicol, din moment ce şi-au pierdut onoarea şi demnitatea prin 
săvârşirea de infracţiuni).  

În practică s-a constatat că mulţi din cei condamnaţi au recidivat, folosind aceleaşi metode ori altele mai 
periculoase (perfecţionate), astfel că aleşii cu antecedente penale, profitând de noile funcţii, au de multe ori tendinţa  
de a recupera “pierderile” ocazionate de procesul judiciar anterior şi de executarea pedepselor, neexistând nicio 
garanţie că aceştia nu vor săvârşi alte fapte penale în dauna comunităţii. 

De altfel, antecedentele penale îi fac pe aleşi să fie şantajabili în exercitarea mandatului (în detrimentul 
intereselor comunităţii şi în favoarea doritorilor de a-şi însuşi din banii publici) ca şi în cazul celor aflaţi în stare de 
arest preventiv sau în curs de judecată. Totodată, aceştia pot să se folosească de demnităţile respective pentru a 
influenţa martori sau în general, cursul procesului judiciar în scopul sustragerii de la răspundere penală corelativă 
infracţiunilor comise.  

În plus, practica arată că există un risc foarte mare ca persoanele trimise în judecată (inclusiv cele aflate în 
stare de arest preventiv) să fie condamnate (statistica Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2005–2012 
indică că la 1.496 inculpaţi condamnaţi definitiv prin 678 hotărâri, rata de achitare este de 9,75%). În situaţia 
condamnării aleşilor, sunt necesare noi alegeri, cheltuindu-se astfel sume importante, care vor fi suportate tot de către 
cetăţeni, fără ca ei să aibă vreo vină. 

Astfel, este imperios necesar ca, pentru apărarea imaginii autorităţilor publice, cât şi pentru a se preîntâmpina 
riscul unei gestionări abuzive a resurselor comunităţilor locale, să se interzică participarea la alegeri, pentru 
calitatea de: consilier, primar sau preşedinte al consiliului judeţean, a persoanelor care au antecedente penale. 

De altfel, interdicţii datorate antecedentelor penale sunt reglementate şi cu privire la posibilitatea ocupării unor 
funcţii în anumite organisme ale statului. 

Astfel, spre exemplu, potrivit art. 10, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, 
persoana care doreşte să devină poliţist trebuie să nu aibă antecedente penale sau să nu se afle în curs de urmărire 
penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. Reiese că această restricţie îşi produce efecte indiferent de 
natura infracţiunii, de forma de vinovăţie cu care a fost săvârşită fapta penală, ori de felul condamnării1.  

De asemenea, potrivit art. 14, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată aceştia nu pot fi numiţi în funcţie dacă nu se bucură de o bună reputaţie ori au cazier fiscal 
sau antecedente penale (indiferent de infracţiunea comisă, felul condamnării şi forma de vinovăţie). 

Mai mult, interdicţii derivând din condamnarea pentru comiterea unor infracţiuni sunt reglementate şi pentru 
primirea în unele profesii liberale. Spre exemplu, potrivit art. 22, lit. d) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a 
activităţii notariale, republicată nu poate fi notar public2 cel care are antecedente penale rezultate ca urmare a 
săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, ori a comiterii, cu intenţie, a oricărei alte 
infracţiuni. La art. 22, lit. e) din aceeaşi lege se prevede şi condiţia ca persoana care doreşte să devină notar trebuie să 
se bucure de o bună reputaţie. 

Totodată, potrivit art. 14 lit. a) şi b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, republicată nu poate deveni avocat “cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu 
închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei”, “cel care 
a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre 

                                     
1 În situaţia în care pentru aleşii locali nu există asemenea interdicţii, se pune 
întrebarea dacă este corect şi ne mai aflăm într-un stat de drept în ipoteza când 
primarul are antecedente penale şi coordonează activitatea poliţiştilor, care nu au 
asemenea antecedente. 
2 Notarul, care îşi organizează activitatea potrivit profesiilor liberale este 
investit, ca şi primarul sau preşedintele consiliului judeţean, cu autoritate 
publică, pentru ca actele sale să aibă o anumită forţă juridică. 
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judecătorească, sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii din profesie, ca sancţiune 
disciplinară”, cât şi “falitul fraudulos, chiar reabilitat”. 

În plus, aleşii locali (cărora în prezent le sunt permise antecedentele penale prin lege) au în subordine 
funcţionari publici, care – potrivit art. 54, lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată – pot ocupa asemenea funcţii numai dacă nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. În consecinţă, nu trebuie permis ca 
primarul sau preşedintele consiliului judeţean – care trebuie să fie respectaţi şi să beneficieze de autoritate în faţa 
subalternilor – să aibă antecedente penale, din moment ce pentru funcţionarii din subordine există condiţii restrictive 
în acest sens. 

Examinând reglementările cuprinse în Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, republicată reiese că participarea la alegeri şi investirea în funcţiile de consilier, primar sau preşedinte al 
consiliului judeţean nu este limitată de eventualele antecedente penale. 

Se constată astfel că accesul la unele funcţii publice este mai permisiv, în raport cu posibilitatea practicării 
unor profesii liberale, deşi cei care exercită autoritatea statului trebuie să aibă, cu atât mai mult, o conduită 
ireproşabilă, întrucât puterile conferite îi obligă la o mai mare responsabilitate.  

De aceea, pentru înlăturarea inconvenientelor prezentate este necesar ca legea să interzică participarea la 
alegerile locale a persoanelor care au fost condamnate definitiv pentru infracţiuni intenţionate. 

De asemenea, legea ar trebui să interzică participarea la alegerile locale şi a persoanelor care au fost dovedite 
de instanţele de judecată că au săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, întrucât ar fi dezonorant pentru autorităţile statului şi 
contraproductiv pentru cetăţeni ca o comunitate locală să fie condusă, spre exemplu, de către un torţionar, care nu a 
fost condamnat din cauza prescripţiei răspunderii penale ori din alte motive. 

Totodată, ar trebui limitată participarea la alegeri a persoanele ce intră sub incidenţa bancrutei simple, 
bancrutei frauduloase şi a gestiunei frauduloase, întrucât principala sarcină pe care o au aleşii locali constă în 
administrarea resurselor băneşti şi materiale ale comunităţii, astfel că devine riscant să le încredinţezi pe acestea chiar 
celor ce nu au reuşit să gestioneze corect alte afaceri. 

De altfel, aceste demnităţi publice ar trebui să fie ocupate de cei mai onorabili cetăţeni, care sunt pricepuţi şi 
respectă legea întocmai, nu de cei care au o conduită necorespunzătoare, îmbogăţindu-se prin săvârşirea de 
infracţiuni, dorind mai apoi să fie aleşi în demnităţi publice pentru a avea acces la banul public, ceea ce le-ar permite 
să-şi sporească şi mai mult averea profitând de noile funcţii.   

În ţara noastră trebuie aleşi conducători din rândul majorităţii covârşitoare a oamenilor ce respectă legile (peste 
99%), astfel că sunt ilogice pledoariile pentru apărarea “dreptului” celor ce au dovedit că nu trăiesc din muncă 
cinstită, dar doresc să ajungă în vârful ierarhiei sociale (ascensiunea publică a infractorilor dovediţi şi condamnaţi 
poate fi mai facilă decât cea a oamenilor corecţi din cauza avantajului folosirii în campanii a banului necinstit şi a 
demagogiei perfecţionate pe drumul infracţional parcurs anterior). 

Este adevărat că dreptul de a fi ales este înscris în Constituţia ţării, însă exercitarea unor drepturi poate să fie 
restrânsă prin lege aşa cum se arată în art. 53 din Constituţie: “(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate 
fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a 
sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea 
consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”. 

Aşa cum libertatea persoanei poate fi restrânsă în cazul săvârşirii de infracţiuni, ca şi dreptul la muncă (în 
situaţia funcţionarilor publici, magistraţilor, notarilor, avocaţilor etc., dacă au încălcat legea penală), aşa poate fi 
restrâns şi dreptul de a fi ales, practic dreptul de a munci în serviciul comunităţii, dacă există antecedente penale. În 
cazul celor aleşi nu trebuie să existe nici un fel de suspiciune că vor folosi funcţia publică în interes personal, cu 
încălcarea legii. Cei care încalcă legea penală pot să muncească în orice altă meserie, conform calificării pe care o au, 
dar nu să ocupe funcţii de autoritate publică, de conducere, care presupun responsabilităţi şi decizii importante 
referitoare la ceilalţi cetăţeni, căci într-un stat de drept acestea trebuie să fie ocupate de cetăţeni integri. 

Totodată, în vederea gestionării corecte a resurselor publice şi intereselor comunităţii, cei care candidează 
pentru a fi aleşi trebuie să respecte – conform art. 53 alin. 1 din Constituţie – morala publică (inclusiv legea, faptele 
penale fiind contrare moralei) şi drepturile cetăţenilor de a li se gospodări cinstit resursele. 
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Dreptul de a fi ales nu este necondiţionat, el se exercită într-o societate democratică exclusiv pentru interesul 
general. Numai aşa se respectă cu adevărat Constituţia, fiind anormal ca o societate liberă să fie condusă de cei care 
încalcă legea. De altfel, dreptul de a exercita o funcţie publică obţinută prin alegeri este limitat şi în prezent, însă 
numai pentru cazurile de arest preventiv sau condamnare cu executarea pedepsei în penitenciar, fără să se fi ridicat în 
aceste cazuri o problemă de constituţionalitate. 

În consecinţă, pentru democratizarea reală şi normalizarea societăţii româneşti, astfel încât să se asigure 
progresul şi bunăstarea oamenilor cinstiţi şi de bună credinţă, este necesar ca aleşii locali şi, în general, clasa politică 
să fie formată din oameni integri, care să schimbe actuala imagine publică negativă a demnitarilor noştri, percepută 
astfel atât în rândul populaţiei, cât şi la nivelul organismelor europene şi în cancelariile statelor cu o democraţie 
consolidată. 

Considerăm că această completare a legii se înscrie pe linia recomandărilor repetate din Rapoartele Comisiei 
Europene pe Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), privind respectarea statului de drept şi combaterea 
corupţiei, a fenomenului infracţional în special în rândul reprezentanţilor clasei politice. 

Astfel, faţă de cele arătate, propunem ca art. 5 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată să aibă următorul conţinut: 

 “(1) Nu pot alege: 
    a) debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie; 
    b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. 
    (2) Nu pot fi aleşi: 
    a) cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată; 
    b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1); 
    b1) persoanele care au fost condamnate definitiv pentru orice infracţiuni săvârşite cu intenţie, sau pentru 

infracţiuni de serviciu ori în legătură cu serviciul săvârşite din culpă, indiferent dacă condamnarea este cu 
executare sau cu suspendare.” 
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CĂTRE:   

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
În conformitate cu prevederile Art. 74, Alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturată, 
Propunerea Legislativă privind modificarea Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României, în procedură de urgenţă. 

 
 
PENTRU INIŢIATORI: 
 

 Deputat PDL Romeo RĂDULESCU 
 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 

 
În practică există situaţii în care consilieri locali ori judeţeni, primarii sau preşedinţii consiliilor judeţene 

continuă să-şi exercite mandatul, chiar dacă a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva lor, uneori pentru 
infracţiuni de corupţie sau alte fapte grave. De asemenea, ei îşi exercită mandatul şi în faze avansate ale procesului 
penal, cum ar fi condamnarea lor în primă instanţă ori în apel, pentru diferite infracţiuni deduse judecăţii. 

Potrivit art. 56 şi art. 100 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată mandatul 
consilierului local sau judeţean se suspendă numai când acesta a fost arestat preventiv. De asemenea, conform art. 71 
şi art. 1021, mandatul primarului şi al preşedintelui consiliului judeţean se suspendă pentru acelaşi motiv – de altfel, 
starea de arest creează o imposibilitate practică de exercitare a mandatului, cei în cauză neputând să fie prezenţi la 
locul de muncă, cât timp sunt în detenţie preventivă. 

Analizând reglementările specifice altor domenii de activitate ale statului, se constată că suspendarea celor 
investiţi cu autoritate de stat se realizează în toate cazurile în care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea 
de infracţiuni, chiar dacă nu s-a dispus şi măsura arestării preventive.  

Astfel, potrivit art. 62 alin. 1 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicat magistratul este suspendat din funcţie “când a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa prin 
ordonanţă sau rechizitoriu”, fără să se prevadă şi condiţii arestării preventive. 

De asemenea, în art. 65 alin. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, actualizat se arată: 
“Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori liberat 
provizoriu pe cauţiune este pus la dispoziţie”. Drept urmare, acesta nu-şi mai poate exercita atribuţiile specifice 
funcţiei avute, înscrise în fişa postului. 

Totodată, prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată funcţionarii publici, 
care sunt în subordinea aleşilor locali, sunt suspendaţi (în plus faţă de aceştia) şi în cazul în care s-a dispus trimiterea 
lor în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. Astfel, în situaţia în care un ales local ar fi trimis în judecată pentru aceeaşi infracţiune 
ca şi un funcţionar public din subordine, numai ultimul este suspendat din funcţie, demnitarul exercitându-şi în 
continuare mandatul, ceea ce este ilogic şi discriminatoriu.  
Considerăm că argumentele de mai sus conduc în favoarea reanalizării şi modificării corespunzătoare a Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată şi apreciem totodată că, chiar dacă 
sunt aleşi şi nu numiţi, la arestarea preventivă sau condamnarea unui consilier local ori judeţean, primar sau 
preşedinte al consiliului judeţean, se impune să se procedeze la suspendarea acestora, avându-se în vedere 
următoarele considerente: 
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• prin continuarea activităţii demnitarului, după arestarea preventivă sau condamnarea sa, este afectat 
prestigiul autorităţii publice locale în cauză, din moment ce un posibil infractor participă la administrarea şi 
gestionarea resurselor materiale ale comunităţii şi adoptă decizii cu privire la problemele comunităţii, 
obligatorii pentru cetăţeni; 
• în situaţia condamnării definitive a celui în cauză se pune în discuţie legalitatea deciziilor şi 
măsurilor luate de către o persoană care, chiar dacă beneficia de prezumţia de nevinovăţie, s-au dovedit 
ulterior, prin hotărâre judecătorească definitivă, că avea calitatea de infractor, ceea ce nu-i conferea dreptul 
să participe la asemenea decizii; 
• este foarte probabilă tulburarea bunului mers al autorităţii locale, din moment ce demnitarul în 
cauză este stresat şi preocupat de proces (căruia-i afectează timp şi energie, în detrimentul sarcinilor ce 
decurg din mandatul său); 
• consilierul local sau judeţean, primarul sau preşedintele consiliului judeţean arestat preventiv sau 
condamnat de o instanţă nu mai are autoritatea necesară în faţa colegilor şi alegătorilor, pentru a-şi realiza 
sarcinile în bune condiţii; 
• demnitarul în cauză poate să folosească funcţia deţinută pentru a influenţa cursul procesului penal 
ori pentru a denatura probele; 
• se poate continua activitatea infracţională, demnitarul săvârşind acelaşi gen de infracţiuni sau altele, 
inclusiv fapte penale prin care să împiedice aflarea adevărului (cum ar fi distrugerea ori falsificarea 
înscrisurilor compromiţătoare). 

Decât să se producă o parte sau toate aceste efecte (chiar şi altele), este preferabil ca cel în cauză 
să fie suspendat din funcţie, urmând ca, în ipoteza – mai rară – a constatării nevinovăţiei sale să-şi 
primească drepturile băneşti oficiale, aferente perioadei respective. 

Pentru ca acest interval să nu fie prea mare, ar trebui amendată legea de procedură penală, astfel 
încât judecata în astfel de cauze să se desfăşoare cu celeritate, ca la infracţiunile flagrante. 

Faţă de cele arătate, alin. 1 al art. 56 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată propunem să aibă următorul conţinut: 
“Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv ori a 
fost condamnat, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau pentru o infracţiune de serviciu ori în 
legătură cu serviciul şi când aceasta a fost săvârşită din culpă, chiar dacă condamnarea nu este 
definitivă. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, 
prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.”  

De asemenea, alin. 1 al art. 71 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată propunem să aibă următorul conţinut: 
“Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv ori a fost 
condamnat, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură 
cu serviciul şi când aceasta a fost săvârşită din culpă, chiar dacă condamnarea nu este definitivă. 
Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, 
în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.” 

Se păstrează nemodificate articolele ce reglementează suspendarea mandatului de consilier 
judeţean şi a mandatului de preşedinte al consiliului judeţean: 
"art. 100: Mandatul de consilier judeţean se suspendă în condiţiile art. 56.” 
”art. 1021: Preşedintelui consiliului judeţean i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69, 70, art. 71 alin. (1), 
(2) şi (3) şi ale art. 72.” 
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    PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

                                  
    CAMERA DEPUTAŢILOR                             SENAT 

 
LEGE 

pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 

 
Parlamentul României adoptă prezenta Lege: 
 

Art. I. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al Articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv ori a fost 
condamnat, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu 
serviciul şi când aceasta a fost săvârşită din culpă, chiar dacă condamnarea nu este definitivă. Măsura arestării 
preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 
de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. 

2. Alineatul (1) al Articolului 71 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv ori a fost 
condamnat, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu 
serviciul şi când aceasta a fost săvârşită din culpă, chiar dacă condamnarea nu este definitivă. Măsura arestării 
preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 
de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. 

 
Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă. 
 
 
Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ...................................., cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (1) din Constituţia României. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
Valeriu Ştefan ZGONEA 

 
 
 

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din .........................., cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (1) din Constituţia României. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI 
George Crin Laurenţiu ANTONESCU 
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CĂTRE:   
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 
 
În conformitate cu prevederile Art. 74, Alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturată, 
Propunerea Legislativă privind modificarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României, în procedură de urgenţă. 

 
 
 
 
PENTRU INIŢIATORI: 
 

 Deputat PDL Romeo RĂDULESCU 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004 
 

Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi în 
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată apreciem că mandatul 
consilierilor locali ori judeţeni, primarilor sau al preşedinţilor consiliilor judeţene ar trebui să înceteze în toate 
situaţiile în care au intervenit condamnări definitive pentru săvârşirea de infracţiuni intenţionate, indiferent dacă 
acestea se execută sau nu în regim de detenţie. 

Potrivit art. 9, lit. f) raportat la art. 11, alin. 3 şi art. 15, lit. e) raportat la art. 17, alin. 5, din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, în prezent mandatul celor arătaţi mai sus încetează numai când a intervenit 
condamnarea acestora, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. 

Examinând reglementările în materie privind alte categorii de persoane care ocupă funcţii publice, se constată 
că acestea sunt mai puţin permisive, în sensul că exercitarea funcţiilor respective încetează aproape în toate situaţiile 
în care a intervenit o condamnare penală definitivă. 

Astfel, în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, se arată că raporturile de serviciu ale poliţistului 
încetează “când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a 
dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă”. Se 
constată că înlăturarea poliţiştilor din funcţie are loc în toate situaţiile în care aceştia au fost condamnaţi pentru 
infracţiuni intenţionate, indiferent de modul în care s-a dispus executarea pedepsei. De asemenea, raporturile lor de 
muncă încetează şi când au fost condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite din culpă, mai puţin în cazurile în care s-a 
dispus suspendarea executării pedepsei închisorii ori sancţiunea a constat în amendă penală – raţiunea legiuitorului 
fiind aceea că o persoană care săvârşeşte infracţiuni nu poate să vegheze la respectarea legii, iar poliţistul trebuie să 
fie un exemplu de conduită pentru ceilalţi cetăţeni (ca şi aleşii locali, de altfel).  

Situaţia judecătorilor şi procurorilor condamnaţi penal este şi mai drastică, ei fiind eliberaţi din funcţie în cazul 
condamnării definitive pentru orice infracţiune, indiferent de forma de vinovăţie cu care au acţionat, felul sau modul 
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de executare a pedepsei (art. 65, alin. 1, lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată). 

Mai mult, în situaţia unor profesii liberale, acestea nu mai pot să fie exercitate după ce a intervenit o 
condamnare definitivă, chiar şi în cazurile în care executarea acesteia nu se realizează prin privare de libertate, 
aplicându-se suspendarea executării pedepsei, ori când aceasta constă în amendă penală. 

Astfel, spre exemplu, potrivit art. 27, lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, republicată această calitate încetează “dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută 
de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii”, iar în conformitate cu art. 41, alin. 1, lit. f) din 
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată calitatea de notar public încetează “în 
cazul condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru 
săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni”. 

Se constată că avocatul nu mai poate să execute profesia dacă a fost condamnat definitiv pentru orice 
infracţiune (săvârşită cu intenţie sau chiar din culpă), dacă prin aceasta devine nedemn “de a mai profesa”. De 
asemenea, notarii nu-şi mai pot exercita profesia în cazul condamnărilor definitive intervenite pentru orice gen de 
infracţiune, comisă cu intenţie, dar şi pentru infracţiuni săvârşite din culpă, dacă acestea sunt “de serviciu sau în 
legătură cu serviciul”. 

De altfel, legea este mai restrictivă şi pentru funcţionarii publici, care sunt în subordinea aleşilor locali, 
conform art. 98, alin. 1, lit. f) raportat la art. 54, lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată. Astfel, raporturile lor de muncă încetează în situaţia condamnării definitive pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Prin urmare, 
nu este corect ca primarul  sau preşedintele consiliului judeţean (condamnat la o pedeapsă fără privare de libertate) să 
coordoneze activitatea funcţionarilor publici, aceştia pierzându-şi autoritatea şi respectul cuvenit odată cu 
condamnarea. 

Aleşii locali, care au fost investiţi de stat cu mai multă autoritate şi cu puteri sporite, având o sferă de activitate 
mai extinsă şi mai importantă (privind gestionarea resurselor materiale ale comunităţii şi rezolvarea problemelor 
populaţiei), comparativ cu celelalte organe (de stat sau care exercită profesii liberale), trebuie cu atât mai mult să aibă 
o conduită ireproşabilă şi să respecte legile ţării, astfel că, într-un stat de drept cu o democraţie autentică, nu poate fi 
admisă ideea ca aceştia să continue exercitarea funcţiilor după o condamnare definitivă. 

Este evident că în acest caz ei nu mai pot prezenta garanţia că vor administra corect interesele şi fondurile 
comunităţii.  

De asemenea, nu mai pot să fie reprezentativi şi, deci, respectaţi de populaţia corectă, care nu încalcă legile 
ţării, ei aflându-se practic într-o situaţie de impostură, întrucât cetăţenii nu pot să lase în “grija” lor resursele 
materiale şi treburile comunităţii, din moment ce au fost dovediţi, prin hotărâre judecătorească definitivă, ca fiind 
corupţi, necinstiţi, ori au săvârşit alte infracţiuni – chiar dacă executarea pedepselor nu se realizează în regim de 
detenţie. 

Faţă de cele arătate propunem modificarea art. 9, alin. 2, lit. f) şi art. 15, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, în sensul încetării calităţii de consilier local ori judeţean, primar sau de preşedinte al 
consiliului judeţean în situaţia în care în timpul exercitării mandatului a intervenit o condamnare definitivă pentru 
orice infracţiune săvârşită cu intenţie sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul, săvârşită din 
culpă (indiferent de felul pedepsei şi de modalitatea executării acesteia, respectiv în stare de detenţie ori în libertate). 

Mandatul alesului local trebuie să înceteze pentru că a încălcat legea penală fiind condamnat prin hotărâre 
judecătorească, şi nu în funcţie de modalitatea de executare a pedepsei, care este stabilită sub influenţa a numeroşi 
factori obiectivi, dar şi subiectivi. El nu mai trebuie să fie demnitar pentru că este infractor–condamnat, ceea ce îl 
face nedemn a mai ocupa funcţia de demnitar. Scopul legii este să-l sancţioneze (prin interdicţia de a exercita în 
continuare mandatul) pentru că a săvârşit o infracţiune, fără să se facă vreo discriminare între cei care execută 
pedeapsa în penitenciar şi ceilalţi care, chiar dacă au săvârşit aceleaşi fapte, au beneficiat de mai multă clemenţă din 
partea judecătorului. Delictul este săvârşirea unei infracţiuni şi nu modalitatea de executare, iar legiuitorul nu trebuie 
să caute cu orice preţ să menţină pe funcţie de demnitate publică o persoană condamnată, în prezent fiind înlăturate 
numai cele care execută pedeapsa în penitenciar, întrucât nu se pot prezenta la locul de muncă.  

Drept urmare, art. 9, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, propunem să aibă 
următorul conţinut: 
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“(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 
b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării 

acesteia; 
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; 
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege; 
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru orice infracţiune săvârşită cu intenţie 

sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul săvârşită din culpă, indiferent dacă condamnarea 
este cu executare sau cu suspendare; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
h1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a 

fost ales; 
i) deces.” 

De asemenea, art. 15, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
propunem să aibă următorul conţinut: 

“e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru orice infracţiune săvârşită 
cu intenţie sau pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul săvârşită din culpă, indiferent 
dacă condamnarea este cu executare sau cu suspendare”. 
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     PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

                                  
     CAMERA DEPUTAŢILOR               SENAT 

 
LEGE 

pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004 

 
Parlamentul României adoptă prezenta Lege: 
 

Art. I. Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 912 din 7 octombrie 2004, se modifică după cum urmează: 

1. Litera f) din Alineatul (2) al Articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru orice infracţiune săvârşită cu intenţie sau 
pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul săvârşită din culpă, indiferent dacă condamnarea este 
cu executare sau cu suspendare. 
 
2. Litera e) din Alineatul (2) al Articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru orice infracţiune săvârşită cu intenţie sau 
pentru o infracţiune de serviciu ori în legătură cu serviciul săvârşită din culpă, indiferent dacă condamnarea este 
cu executare sau cu suspendare. 

 
Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă. 
 
 
Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ...................................., cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (1) din Constituţia României. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
Valeriu Ştefan ZGONEA 

 
 
 

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din .........................., cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi art. 76, alin. (1) din Constituţia României. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI 
George Crin Laurenţiu ANTONESCU 
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 Declaraţii politice 
 
 
 
 

Declaraţie politică 
 

Retrocedările din Timişoara- o problemă fără soluţie 
 

 
Municipiul Timişoara a avut de suferit de pe urma jafului din perioada retrocedărilor. Boom-ul imobiliar a 

avut drept consecinţă distrugeri sau deteriorări ale unor clădiri de patrimoniu, prin intervenţii arhitectonice 
inadecvate. 

Timişoara este singurul oraş din România care a declanşat o campanie de recuperare şi restaurare a 
monumentelor istorice. La nivel declarativ reprezentanţii municipalităţii doresc readucerea unor clădiri reprezentative 
în patrimoniul comunităţii şi repararea unor situaţii care creează prejudicii imense Timişoarei. Se impune declanşarea 
unei campanii de reabilitare a unui tezaur istoric unic ca valoare, care individualizează Timişoara ca o adevărată Mică 
Vienă şi îi conferă valenţe europene cu care oraşul să poată candida cu şanse la titlul de Capitală Culturală 
Europeană. 

Au apărut primele recuperări de clădiri dobândite illegal. Primăria a constituit o comisie de protecţie a 
monumentelor istorice, care a început campania de reconsiderare a acestora. Au fost amendaţi proprietarii care nu-şi 
întreţin monumentele, inclusiv instituţii ale statului care funcţionează în clădiri monumente istorice deteriorate, şi au 
fost sancţionate firme ale unor oameni de afaceri cu pretenţii, pentru neglijenţă şi nerespectarea Legii 422/18.07.2001 
privind protejarea monumentelor istorice. 

Centrul vechi al Timişoarei a fost curăţat de aparate de aer condiţionat lipite ca nişte frigidere abandonate pe 
toate faţadele clădirilor de patrimoniu. Toate casele recuperate fraudulos au devenit subiectul unei investigaţii 
documentate, fapt care a stârnit o mare agitaţie. Pe neaşteptate, primarul Nicolae Robu, cel care se lăuda cu 
dezinteresul său pentru trecut s-a simţit ofensat şi ignorat şi a declanşat la rândul său o operaţiune de blocare a 
comisiei pentru protejarea monumentelor istorice. Aşa a apărut războiul între tele-primarul Nicolae Robu şi 
viceprimarul Traian Stoia. Robu contra Stoia, adică reabilitarea monumentelor istorice contra fiţelor de primar 
liberal.  

Mai nou, primarul Nicolae Robu a hotărât să se afirme şi el în domeniul monumentelor istorice, iniţiind o 
hotărâre de consiliu în baza căreia 10 clădiri din Timişoara vor fi restaurate pe banii municipalităţii. Dar a ascuns 
tuturor lista clădirilor care vor fi refăcute pe banii localnicilor. A omis să spună însă un lucru. Că atunci când merge 
la partidul său, primarul Robu se duce la sediul PNL Timiş, aflat într-o clădire istorică în stil Gaudi. Unii istorici 
chiar susţin că deteriorata clădire în care s-ar afla sediul PNL Timiş ar fi proiectul celebrului arhitect Antoni Gaudi. 
Adică un monument deteriorat, ignorat, exploatat în bătaie de joc şi ferit de interesul turiştilor.  

La nivelul municipalităţii au loc verificări ale retrocedărilor făcute de primărie începând cu anul 1990. 
Decizia verificării retrocedărilor a fost luată după ce de la Primărie şi de la Tribunalul Timiş au început să dispară ac-
te care ar putea dovedi ilegalitatea unor retrocedări. Din cauza unei atitudini prea pasive, interesate sau nu, statul a 
pierdut aproape toate clădirile valoroase pe care le deţinea în zona centrală a Timişoarei. Instanţele de judecată ar fi 
trebuit să fie mai atente la procesele de revendicare care au dus la retrocedarea unui număr foarte mare de clădiri din 
zona centrală a oraşului.  

Prin această declaraţie politică am încercat să trag un semnal de alarmă. Din păcate, cred că va fi doar 
simbolic. Pentru că realitatea arată că nimănui din administraţia publică locală a municipiului Timişoara nu pare să îi 
pese de aspectele sociale, de sensibilităţi, de simboluri, de realităţi  istorice. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
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Legea camerelor agricole- un proiect marca USL 
 

Preşedintele Traian Băsescu a solicitat Parlamentului reexaminarea modificărilor la legile privind camerele 
de agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. 

 În cererea de reexaminare, preşedintele Traian Băsescu a arătat că desfiinţarea Comitetul Naţional de 
Iniţiativă, prevăzută în legea trimisă la promulgare, nu este justificată întrucât acest organism şi-a îndeplinit 
obligaţiile ce vizau înscrierea camerei agricole la nivel naţional şi aprobarea comitetelor de iniţiativă de înfiinţare a 
camerelor agricole. Conform cererii de reexaminare, prin desfiinţarea Comitetului Naţional de Iniţiativă, alegerile 
pentru camera agricolă la nivel naţional nu vor mai putea fi validate şi finalizate. Preşedintele mai arată că implicarea 
prefectului în înfiinţarea, prin ordin, a comitetului judeţean de iniţiativă contravine prevederilor legii, deoarece 
camerele agricole sunt organizaţii apolitice. 

Preşedintele Traian Băsescu menţionează şi că în legea trimisă la promulgare se prevede că în cazul 
fermierilor nu mai este necesară depunerea unei liste de susţinători pentru alegerea ca membru al colegiului judeţean 
al camerei agricole. El susţine că este nevoie în continuare de susţinerea unui grup de alegători şi că eliminarea 
acestei prevederi ar putea fi discriminatorie faţă de ceilalţi participanţi la alegeri. Preşedintele nu este de acord nici cu 
abrogarea din lege a articolului care prevede că "funcţia de preşedinte (al Colegiul Camerei Agricole Naţionale) este 
asimilată funcţiilor de demnitate publică, conform legii". El susţine că abrogarea acestei prevederi nu se impune 
având în vedere că, odată cu calitatea de demnitar acordată preşedintelui, acestuia îi incumbă şi o serie de obligaţii ce 
ţin de integritatea şi transparenţa funcţiei pe care o îndeplineşte. De asemenea, preşedintele nu susţine nici abrogarea 
articolului referitor la patrimoniul camerelor agricole, menţionând că fără patrimoniu acestea nu pot funcţiona. Se 
impune menţinerea articolelor referitoare la relaţia cu autorităţile administraţiei publice, considerându-se că aceasta 
este justificată de necesitatea consultării tuturor fermierilor, de reducerea birocraţiei, permiţându-se luarea unor 
decizii corecte de către funcţionarii statului. 

Imixtiunea politicului în organizarea şi desfăşurarea activităţii camerelor agricole rezultă şi din faptul că  în 
actualul context al legii, prefectul  decide prin înfiinţarea, prin ordin, a comitetului judeţean de iniţiativă, situaţie care 
contravine prevederilor legii, deoarece camerele agricole sunt organizaţii apolitice. Alianţa USL nu cunoaşte faptul 
că agricultorii pot să respire şi fără influenţa politicului. 

Conform noii viziuni a USL, camerele agricole nu vor mai fi institutii private de interes public, ci devin 
institutii de utilitate publică, create “ în scopul consultantei şi promovării politicii agricole comune, a programelor 
nationale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării 
fundamentale şi aplicate pentru intensificarea absorbţiei fondurilor europene în agricultură. De asemenea, sunt 
destinate formării profesionale, extensiei şi consultantei, care se acordă fermierilor persoane fizice şi/sau juridice din 
agricultură şi dezvoltare rurală. ‘’   

   Caricaturile de camere agricole, care există acum la judete, nu fac nimic pentru dezvoltarea agriculturii. 
Dacă rămânem aşa, ne îndreptăm către o agricultură de tip sud-american, cu mari latifundiari şi o pătură săracă, cu 
ferme de subzistenţă. 

Atrag atenţia majorităţii USL-iste să nu confişte o instituţie care aparţine agricultorilor români şi care 
derulează activităţi specificeatât în  agricultură, cât şi industria alimentară. Guvernul USL a modificat Legea 
Camerelor Agricole prin Ordonanţă de Urgenţă, fără consultarea fermierilor. Legea a fost mutilată şi s-au creat 
premisele politizării. Având în vedere gravele ingerinte în constituirea unei structuri neguvernamentale, solicit USL 
să ia mâna de pe camerele agricole, şi să renunţe la această mascaradă. 
 

Deputat 
Vasile Gudu 

 
*** 

 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 36 - 2013 săptămâna  16 - 20 

decembrie 2013   

 

99

 
 
 

Atentatul împotriva legislaţiei anticorupţie este de neacceptat ! 
 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

  
Avem mai bine de 20 de ani de când oamenii, umiliţi de un sistem politic totalitar şi antiuman, au ieşit în 

stradă să-şi revendice dreptul la libertate. Atunci s-a tras în ei cu gloanţe, astăzi sunt bombardaţi şi supuşi unor legi 
strâmbe, legi care blochează dezvoltarea, constituirea statului de drept, economia, anulează speranţele şi şansa 
oamenilor la o viaţă mai bună, la un sistem politic echitabil. 

Activitatea politică cu sincope din ultimele decenii generează un climat confuz, de suspiciune şi de bulversare 
profundă a instituţiilor statului, atacurile repetate la adresa justiţiei fiind din ce in ce mai frecvente. 

După decenii de izolare, România a obţinut dreptul de a se integra în familia Europei. Însă la nivel faptic 
această integrare este zădărnicită de existenţa în Parlamentul ţării cât şi în Guvern a unor grupuri de politicieni fără 
competenţă, politicieni care nu pun valoare pe esenţa actului politic şi anume de a guverna în folosul societăţii şi nu 
în detrimentul acesteia. 

Necesitatea reformei politice radicale se impune acum mai urgent ca niciodată. Această reformă radicală 
a politicii şi a oamenilor care pretind că fac politica în Parlamentul ţării, ar trebui să schimbe rolul politicului şi 
relaţia acestuia cu societatea guvernată. 

Politicul domină vieţile oamenilor. De fapt acesta trebuie să servească societăţii şi să asigure dezvoltarea 
acesteia şi nu să ducă la regresarea valorilor democratice prin atacuri repetate la adresa justiţiei, şi prin 
nepăsarea şi ignorarea binelui public de către majoritatea parlamentară.  

A venit momentul să subordonăm politicul intereselor societăţii. 
Schimbarea raportului între mijloace şi scopuri este esenţială ! 
Politicul trebuie să fie mijloc, nu scop aservit clasei politice subordonate intereselor politice de clan. ! 
Spre nefericirea noastră, dorinţa sinceră a politicienilor oneşti de a construi un stat de drept real întâmpină o 

rezistenţă din partea acestor grupări politice nocive acestei ţări. Aceste grupări  nocive trebuie să înţeleagă că ei 
trebuie să aparţină trecutului şi nu prezentului pentru ca noi toţi ceilalţi să putem construi viitorul acestei ţări. 

Oamenii nu mai suportă sărăcia, nu mai suportă ignoranţa politicienilor dezinteresaţi de soarta societăţii. 
Oamenii  îşi doresc  legi care să ducă la dreptate socială ! Iar în schimb ce primesc? Primesc un spectacol dezolant 
care nu este nici pe departe pe placul publicului.  

Libertatea obţinută cu greu în 1989 este pusă acum în pericol. E momentul ca politicul să ofere soluţii practice 
la  problemele reale, care sunt economice, sociale şi multe altele. 

Corupţia clasei politice este o mare problemă în România. Trebuie să fim conştienţi de faptul  că,   aşa cum 
Europa şi-a extins graniţele, tot astfel şi le poate restrânge dacă părţi vitale ale acestui sistem european sunt viciate 
din interior  şi pun în pericol întreaga construcţie europeană.  

Oricine este implicat în decizia publică trebuie să se supună aceloraşi legi precum fiecare cetăţean. Atentatul 
împotriva legislaţiei anticorupţie este de neacceptat! Justiţia trebuie lăsată să îşi urmeze calea sa naturală de 
purificare a clasei politice actuale.  
 
 

Deputat 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 
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A fi sau a nu fi ministru al Culturii în România? 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
  

Ca medic, deputat, dar şi ca voluntar care s-a implicat activ în primii ani după Revoluţia din 1989 în lupta 
împotriva HIV/SIDA, nu pot să nu îmi exprim regretul şi dezaprobarea faţă de declaraţiile făcute de fostul Ministru al 
Culturii, Domnul Daniel Barbu. Este ruşinos ca un ministru să facă asemenea declaraţii în anul 2013, după eforturile 
considerabile şi sistematice pe care România le-a făcut în toţi aceşti ani pentru a se alinia la standardele internaţionale 
privind prevenirea şi combaterea acestui flagel.  

Este inadmisibil ca de la înălţimea funcţiei de ministru într-un Guvern dintr-o ţară europeană să declari că 
Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA îi sunt alocaţi prea mulţi bani, mai exact jumătate ca buget 
din toate programele Ministerului Culturii. Pe bună dreptate, aceste comentarii au determinat Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) să se autosesizeze. 

Domnul Barbu probabil a uitat că România este parte a numeroase convenţii internaţionale care vizează 
prevenirea şi combaterea HIV/SIDA, precum şi protecţia persoanelor cu HIV/SIDA. Aceste declaraţii nu au făcut 
decât să afecteze imaginea României atât în plan intern, dar, mai ales, în plan internaţional.  

Aceste idei vechi şi total nesănătoase nu fac cinste României. Atrag atenţia că mentalitatea românilor s-a 
schimbat foarte mult, iar acest tip de declaraţii nu pot rămâne nesancţionate de societatea civilă, lucru care, de altfel, 
s-a şi întâmplat.  

Sper ca astfel de mentalităţi depăşite să nu mai caracterizeze niciun guvern de acum înainte. Aceste declaraţii 
sunt cu atât mai ruşinoase cu cât pe 1 decembrie 2013 a fost marcată Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA, 
prilej cu care în toată ţara au fost organizate diverse manifestări şi acţiuni privind prevenirea şi combaterea acestei 
maladii.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
Nici stat de drept fără democraţie, 
nici democraţie fără stat de drept 

 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Se împlineşte o săptămână de când, cu iresponsabilitate, în acest Parlament, o majoritate a deputaţilor 

României au sfidat Statul de drept. Statul de drept este garanţia primatului legilor şi drepturilor cetăţeanului în faţa 
oricărui tip de abuz: al puterii împotriva cetăţeanului, dar şi a  dictaturii majorităţii. 

Nu au trecut multe zile de când, pe stradă, în apărarea Statului de drept, unii protestatari au condamnat 
instituţia Parlamentului- instituţia fundamentală a democraţiei. Parlamentul este, prin însăşi structura sa, 
reprezentativ pentru majoritatea zdrobitoare a electoratului ce se prezintă la urne.  

Însă, doamnelor şi domnilor, normalitatea politică este imposibilă fără echilibrul şi armonia dintre 
democraţie şi statul de drept. 

Nu putem, invocând mandatul reprezentativ, acordat nouă prin încrederea electoratului cu drept de vot, să 
sfidăm principiile fundamentale ale Statului de drept, între care cel dintâi este cel conform căruia nimeni nu este mai 
presus de lege. 

 
Niciunul dintre noi, cei din Parlament, nu am fost trimişi aici pentru a ne bucura de privilegii ci am primit 

nişte privilegii tocmai în virtutea faptului că avem o responsabilitate. 
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Responsabilitatea noastră este aceea de a ne asigura că Statul de drept va funcţiona pentru toţi cetăţenii şi ca 
România să aibă o legislaţie corectă, echitabilă, democratică şi conformă cu principiile  de drept şi cu drepturile 
fundamentale ale omului. Aceasta este misiunea noastră în Parlament şi nu alta! 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Trebuie să ne ridicăm la demnitatea misiunii noastre. Trebuie să facem în aşa fel încât instituţia 

Parlamentului, fără de care nu se poate vorbi de democraţie, să fie funcţionabilă şi un reper de moralitate şi 
încredere pentru cetăţeni. 

Pentru că, doamnelor şi domnilor, încrederea în Parlament înseamnă încredere în democraţie. De  aceea, de 
fiecare dată când  auzim strigându-se “Jos Parlamentul”, aşa cum din păcate, s-a scandat în ultimele zile, trebuie să 
înţelegem că nu efemerele noastre poziţii şi poate prea exageratele noastre privilegii sunt în pericol, ci democraţia. 

Cine este vinovat pentru aceasta?  
Ar fi uşor să dăm vina pe alţii. Dar vinovaţii suntem noi, parlamentarii României, care în loc să  avem grijă 

ca acest Parlament să aibă imaginea nepătată, am contribuit, prin votul iresponsabil al unei majorităţi dintre noi- 
majoritate de care mă delimitez,  la securizarea intereselor meschine ale unor politicieni. 

Acest lucru este intolerabil!  
 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 

Fac un apel către dumneavoastră! 
Înţelegeţi că avem o responsabilitate majoră prin toate deciziile pe care le luăm, aici, sub cupola 

Parlamentului. 
Nu putem să ne jucăm cu imaginea Parlamentului României. Nu putem să compromitem instituţia 

fundamentală a democraţiei.  Pentru că dacă o facem, chiar democraţia va fi afectată. 
La fel, nu putem să atentăm, pentru interesele meschine ale unora dintre noi, asupra principiilor fundamentale 

ale Statului de drept. 
Nici Democraţie fără Stat de drept, nici Stat de drept fără Democraţie! 
  

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

 
*** 

 
Despre democraţia îndoliată a statului de drept 

 
Stimaţi colegi deputaţi,  
 
După preluarea puterii de către guvernul Ponta, în iunie 2012, atacurile împotriva democraţiei şi a statului de 

drept din România s-au accentuat. În mod dezarmant, România se confruntă cu o criză a politicului fără precedent. 
România luptă împotriva celui mai nerod şi incompetent guvern din tulburata tranziţie post-comunistă.  

După tăvălugul fără de sfârşit al mârşăviilor comise de guvernul Ponta începând cu iunie 2012, atunci când 
acesta a preluat puterea prin îndepărtarea din funcţie Preşedintelui Băsescu şi hidoasa restructurare a puterii 
judecătoreşti, guvernul Ponta n-a înţeles nimic din experienţa de guvernare pe care a acumulat-o. Abordările sale de 
ordin patologic, aprecierile lipsite de orice urmă de cizelare, orice tact şi suport real, metodele lipsite complet de 
rafinament, raţionament logic, competenţă şi simţ practic, sunt atributele care îl recomandă şi identifică în rolul celui 
mai nerod şi infam guvern pe care România l-a avut după 1990. 

În luna iulie a acestui an, Victor Ponta a promis pe un ton ştiinţifico-fantastic, „un plan naţional de investiţii 
strategice şi de creare de locuri de muncă”, mai exact, investiţii de 10 miliarde de euro până la sfârşitul anului şi 
crearea a încă 50.000 de noi locuri de muncă.  
 

În prag de sfârşit de an, premierul, aşa cum a promis, ar fi trebuit să-şi pregătească şi să prezinte în mod 
responsabil, mult aşteptatul raport al minunatului şi productivului 2013. Însă, în locul unui astfel de bilanţ, guvernul 
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Ponta se află în miezul celui mai mare scandal politic al acestui an: în stilul personal heirupist, pe genunchi, USL 
forţează, peste noapte, o noua aroganţă, aceea de a-i “rezolva” pe toţi corupţii actuali şi viitori, dintr-o singură 
lovitură. Astfel, modificările aduse Codului Penal în sensul susţinut de majoritatea parlamentară, şi anume, întăririrea 
imunităţii şi introducerea impunităţii pentru aleşi, precum  şi un proiect de amnistiere, conduc democraţia României 
pe marginea prăpastiei, călcând în picioare orice urmă a statului de drept. În mod evident, miza este una colosală: 
corupţie crasă, abuz în serviciu, conflict de interese, blocarea anchetelor penale, furtul din banul public, jaful 
economiei naţionale. Astfel, din nefericire, România se întoarce în timp.  

Modificările aduse la Codul Penal şi susţinute de către majoritatea USL vizează scoaterea parlamentarilor din 
categoria persoanelor care pot fi anchetate de către procurorii anticorupţie pentru infracţiuni precum abuzul în 
serviciu, falsul, luarea de mită, traficul de influenţă; conflictul de interese, dezincriminarea de facto, respectiv, 
“legalizarea” conflictului de interese, atât pentru parlamentari sau miniştri, cât şi pentru aleşii locali. 

În acest sens, reacţiile dure nu ai întârziat să apară. Astfel, pe bună dreptate, cetăţenii români iritaţi, revoltaţi 
şi nemulţumiţi de abuzurile comise de acest guvern, s-au adunat duminică, 15 decembrie, în faţa instituţiei, unde au 
protestat împotriva măsurilor complet inepte luate de acesta, scandându-se “Ceauşescu n-a murit, este Ponta travestit 
!” 

De asemenea, reacţiile pe plan internaţional la adresa modificărilor aduse Codului Penal au fost extrem de 
dure. Astfel, Ambasada Statelor Unite la Bucureşti a transmis faptul că amendamentele aduse Codului Penal ar 
reprezenta un real pas înapoi pentru România: "Această acţiune a Parlamentului reprezintă o îndepărtare de la 
principiile transparenţei şi ale statului de drept şi este un semnal descurajator pentru investitori, care va afecta 
negativ economia României". Reacţii asemănătoare nu au întârziat să apară şi din partea Ambasadelor Olandei şi 
Marii Britanii la Bucureşti, precum şi de la Comisia Europeană. Ambasada Germaniei la Bucureşti a adoptat, de 
asemenea, poziţie în acest sens, astfel: „Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti sprijină eforturile 
continue de combatere a corupţiei ale guvernului României şi ale organelor de urmărire penală. Din perspectiva 
noastră, este decisiv ca activitatea diferitelor instituţii care sprijină, protejează şi dezvoltă statul de drept – ca de ex. 
ANI, CSM, DNA, Ministerul Public sau Curtea Constituţională – să se desfăşoare fără presiune politică şi 
neîngrădit. Integritatea celor care îmbracă funcţii publice, între care se numără şi parlamentarii, constituie – şi 
dincolo de aspectele de natură  
penală - un important semnal pentru dezvoltarea unei culturi politice a responsabiltăţii în România. Pe acest fundal, 
urmărim cu atenţie şi îngrijorare actualele măsuri legislative”.  Cucerit pe deplin de mania persecuţiei “duşmănoase” 
de care suferă grav , Victor Ponta a aduc critici serioase la adresa instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor care s-au 
sesizat în legătură cu grosolanele amendamente aduse Codului Penal, etalând reacţii tipic “ceauşiste”. În acest sens, 
premierul Victor Ponta a declarat că a transmis însărcinatului cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, că nu 
trebuie să ni se atragă atenţia niciodată la nimic, că deocamdată nu este cazul să ne atragă atenţia. “Este foarte bine să 
ne consultăm, dar de atras atenţia nu ne mai atrage atenţia nici Moscova, nici altcineva.”  
 Stimaţi colegi deputaţi, ne regăsim, fără dar şi poate, în miezul unui demers fără precedent în România 
postdecembristă, care sfidează în mod flagrant valorile sfinte ale democraţiei, bunului simţ şi respectului faţă de 
popor, a regulilor statului de drept.  

 
Deputat 

Ioan Oltean 
 

*** 

   
USL aduce antisemitismul la rangul de politică de stat 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Îmi este deosebit de greu să vorbesc despre istoria secolului trecut, despre crimele abominabile pe care le-au 

adus cele două Războaie mondiale şi regimurile totalitariste. Cu toate acestea, nu pot să trec cu vederea faptul că 
USL a promovat şi promovează în funcţii cruciale ale Statului român, persoane cu viziuni şi atitudini antisemite, cu 
porniri nedemne de o ţară membră a Uniunii Europene de aproape şase ani. 
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Puţini au uitat faptul că în „cel mai cinstit guvern” din istoria României a fost învestit un ministru care a 
negat istoria tragică a poporului evreu, a negat Holocaustul şi Progromul de la Iaşi. Victor Ponta nu doar că l-a demis 
din Guvern pe ministrul Şova, ci chiar l-a promovat în fruntea cel mai important minister care administrează marile 
lucrări de infrastructură.  

Şi, de parcă nu ar fi îndeajuns, la nivelul mai multor administraţii locale, conduse de lideri aparţinând USL, 
sunt promovaţi, împotriva prevederilor din legislaţia românească, liderii extremişti, aparţinând mişcării legionare, sau 
statui ale legionarului Gafencu. Directorul Institutului Naţional „Elie Wiesel”, domnul Alexandru Florian, atrăgea 
atenţia, chiar aici, în plenul Camerei Deputaţilor, cu ocazia Zilei Naţionale comemorative a victimelor Holocaustului 
din România, despre uşurinţa cu care Victor Ponta utilizează termeni ca „legionar de mucava” şi cât de mult sunt 
tolerate de către Guvern mişcările extremiste. 

Nu mică mi-a fost mirarea atunci când, sub înalta şi incompetetenta oblăduire a demisionatei conduceri a 
TVR, au fost difuzate, la nivel naţional, colinde cu un conţinut profund antisemit. Parcă nu ajunsese că, în săptămâna 
neagră a democraţiei româneşti, partenerii occidentali rămăseseră fără cuvinte, din pricina loviturilor dure la adresa 
statului de drept, a mai fost nevoie de încă un impuls pentru a demonstra că România a pierdut traiectoria 
democratică! 

Mai mult, nu aş fi crezut că antisemitismul reprezintă pentru Victor Ponta o virtute şi un motiv de promovare 
în funcţii înalte. Când spun aceasta mă refer la nefericita nominalizare a domnului Augustin Bolcaş, fost lider 
extremist, cunoscut antisemit, ca judecător la Curtea Constituţională a României. Nimic şi nimeni nu poate explica 
motivele pentru care Victor Ponta a dorit să pună „lupul paznic la oi”. Faptul că Ponta nu-l va mai desemna pe 
Bolcaş la Curtea Constituţională, ca urmare a reacţiei internaţionale virulente, nu mai încântă pe nimeni, pentru că 
orice numire în funcţie ar face USL de acum înainte este susceptibilă de atitudini extremiste, antisemite sau 
xenofobe. 

Victor Ponta a minţit şi în campania electorală şi continuă să mintă când spune că „îndreaptă lucrurile”. 
Victor Ponta nu îndreaptă, ci strâmbă tot ce atinge. A strâmbat economia, a stâmbat puterea de cumpărare a 
românilor, a strâmbat funcţionarea administraţiei publice şi continuă să strâmbe relaţiile cu partenerii din Uniunea 
Europeană şi NATO. Victor Ponta şi USL sunt un pericol real pentru români şi demersul european al României. 

   
Deputat 

Florin Gheorghe 
 

*** 
 

Să vă fie ruşine americani! Îl învăţaţi voi pe Ponta ce-i democraţia! 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
 
Începând cu anul 2013, în calendarul democraţiei româneşti, data de 10 decembrie va sta scrisă, cu litere 

îngroşate „marţea neagră a democraţiei româneşti”. Este „meritul” celor doi lideri ai USL, Victor Ponta şi Crin 
Antonescu, care au patronat, într-o disimulată absenţă, loviturile dure date justiţiei, egalităţii în faţa legii şi 
principiilor statului de drept. Atacul fără precedent dat legilor penale nu face decât să justifice uniunea dintre două 
partide profund corupte, care nu au creat o alianţă pre şi post-electorală pentru bunăstarea românilor, ci o alianţă 
pentru subjugarea justiţiei şi pentru satisfacţiile lui Voiculescu, Dragnea, Oprişan sau Nicuşor Constantinescu. 

Reacţia prietenilor noştri din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii a fost promptă şi fără echivoc: 
„Lăsaţi instituţiile în pace! Respectaţi Constituţia! Nu dărâmaţi justiţia şi statul de drept!”.  

Au fost avertismente ale unor prieteni care au urmărit cu îngrijorare modificările aduse Codului penal şi 
tentativa de golire a puşcăriilor, doar pentru ca unii prieteni ai USL să fie scăpaţi. Au fost avertismente ale unor 
prieteni cărora le pasă mai mult de români şi România, decât îi pasă lui Victor Ponta şi Crin Antonescu. 

Despre atitudinea lui Crin Antonescu faţă de prietenii americani nu îşi mai pune nimeni semne de întrebare, 
atâta vreme cât acesta vedea acţiunile binevoitoare ale partenerilor noştri strategici drept o ameninţare: „nu mi-e frică 
de Departamentul de Stat!” 

Despre celălalt lider de alianţă, Victor Ponta, ar trebui să se teamă şi americani. De ce!? În primul rând 
despre minciuna care îi călăuzeşte toate gesturile! Astfel, în timp ce se saluta protocolar cu Preşedintele Barac Obama 
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la Johannesburg şi, în stilul său mincinos îl asigura „Yes! I do! I will respect the rule of law!”, slugile de la Bucureşti 
duceau la capăt planul meticulos calculat de a-i scăpa pe corupţi de răspunderea penală şi de a-i scoate din puscărie 
pe prietenii USL.  

 Întors la Bucureşti şi supărat că prietenii americani nu au „înghiţit” minciunile sale, Victor Ponta a sărit la 
jugulara acestora ameninţându-i că „SUA nu trebuie să îi atragă atenţia niciodată, la nimic!”. 

Domnule Ponta! Americanii nu ne vor răul! Ei ne vor binele şi ne arată drumul just către respectarea 
supremaţiei Constituţiei şi a legilor ţării, către respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale, către prosperitate 
pentru toţi cetăţenii. Ceea ce nu înţelege Victor Ponta este că el, Victor Viorel Ponta, maestru în ale plagiatului şi ale 
minciunii, este pericolul real la adresa democraţiei româneşti şi la dreptul la o viaţă decentă pentru toţi românii! 

Dragi parteneri europeni! Dragi prieteni americani! Românii vă respectă şi se consideră mai mult ca 
niciodată prietenii voştri! În schimb, Victor Ponta şi Crin Antonescu nu reprezintă, aşa cum se laudă, poporul român, 
ci se reprezintă doar pe ei înşişi. 

 
Deputat 

Florin Gheorghe 
 

*** 
 

 Deviza USL: Se poate trăi şi fără Schengen .... deci se poate trăi şi fără stat de drept! 
 
 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Opinia publică din România a reacţionat vehement şi corect la ultimul atac, din lungul şir de lovituri asupra 

statului de drept, pe care majoritatea USL l-a dat planificat minuţios şi l-a dat în „marţea neagră” a democraţiei 
româneşti. Cărui lider USL îi pasă de consecinţele pe care acest act terorist îl va avea asupra românilor şi asupra 
României, în calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene? 

La 24 de ani de la Revoluţia Română, la 24 de ani de la momentul în care tinerii îşi jertfeau viaţa pentru 
democraţie şi un stat de drept puternic, Uniunea Social Liberală a considerat de cuviinţă să cinstească eroii revoluţiei 
printr-o lovitură grea dată justiţiei şi instituţiilor statului de drept. Prin actele şi faptele lor, liderii USL au demonstrat 
că nu s-au lepădat niciodată de mentalitatea bolşevică a foştilor lideri comunişti, considerând, în dispreţul total al 
Constituţiei României, că ei sunt mai presus de lege! 

Atac la democraţie, atac la justiţie, atac la statul de drept şi, nu în ultimul rând, atac la prietenii şi partenerii 
noştri occidentali! Îi reamintesc lui Victor Ponta că „neamestecul în treburile interne” sunt alte vorbe plagiate din 
discursul de tristă amintire a lui Nicolae Ceauşescu, discurs pe care Viorel Ponta l-a îmbrăţisat şi nu-i mai dă drumul. 
Îi mai reamintesc lui Victor Ponta că aceor parteneri occidentali pe care îi ceartă virulent le datorăm statutul de 
membru al NATO şi de membru al Uniunii Europene. 

Să-ţi fie ruşine Victor Ponta!  
Să-ţi fie ruşine Crin Antonescu!  
Numai şi numai cu acordul vostru, cohorta de parlamentari USL, unii dintre ei puternic certaţi cu legea, au 

votat la unison imunitatea demnitarilor infractori. Aţi fugit din calea răspunderii: unul la Johannesburg, altul în 
comodul birou de preşedinte de la Senat şi le-aţi dat „porunci” slujbaşilor din USL să vă scoată infractorii din 
închisoare. Nu-i mai ofensaţi pe români, crezându-i proşti, spunându-le că voi nu aţi ştiut! La ordinul vostru şi cu 
acordul vostru s-au depus amendamente în secret, la miez de noapte s-au redactat rapoartele şi s-a votat orbeşte după 
degetul liderului cercetat penal. 

De când aţi venit la putere aţi promovat în Parlament doar legi „cu dedicaţie” pentru companii private şi 
pentru interesele economice ale celor care v-au finanţat campania electorală.  

Nu aş fi crezut niciodată că, sub presiunea şi ameninţarea lui Voiculescu, Fenechiu, Dragnea, Oprişan, 
Voicu, Constantinescu şi a altor moguli sau baroni locali o să îi scoateţi de sub urmărire penală sau din puşcării, cu 
mâna propriilor parlamentari, pe infractori!  

Aţi compromis România! Aţi compromis eforturile unei generaţii şi şansele generaţiilor viitoare, doar pentru 
a vă satisface plăcerea şi a-i „curăţa de pete” pe miniştri penali! Aţi abandonat demersurile de integrare europeană, 
inclusiv cel al integrării în Spaţiul Schengen, doar din compasiune pentru proprii infractori. 
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Stimaţi colegi. În cei 24 de ani care s-au scurs de la Revoluţia din decembrie ’89, nu a mai existat vreun atac 
atât de virulent la adresa statului de drept şi al democraţiei decât cel din „marţea neagră – 10 decembrie 2013”. 
Viorel şi Crin au reuşit ceea ce nu a reuşit nici Ion Iliescu şi nici Adrian Năstase! Au reuşit să îndepărteze România 
de Uniunea Europeană şi de partenerii ei Euro-atlantici! 

 
Deputat 

Florin Secară 
 

*** 
 

 Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos? 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Permiteţi-mi să merg mai departe cu doar câteva versuri din opera colosală a poetului naţional, Mihai 

Eminescu: „Panglicari în ale ţării, care joacă ca pe funii,/ Măşti cu toate de renume din comedia minciunii/ ... Cum 
nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,/ Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei”. 

Chiar dacă opera lui Eminescu, din care am extras câteva versuri extrem de sugestive, a fost scrisă cu mai 
bine de un secol în urmă, observând evenimentele care au avut loc în ultimul an şi jumătate şi, mai ales, săptămâna 
trecută în Parlamentul României nu putem spune decât că versurile rămân la fel de contemporane şi pentru zilele 
noastre.  

Vă reamintesc că şi la începutul anului 2013, atunci când USL se lupta să construiască superimunităţi pentru 
demnitari, m-am opus cu putere împotriva celor care afirmau cu vehemenţă că „nu toţi românii sunt egali în faţa 
legii”. Ştim din străbuni că „lupus pilum mutat non mentem” şi că USL nu va abandona niciodată atacul la instituţiile 
statului de drept şi nici restauraţia „in integrum” a legislaţiei din perioada lui Adrian Năstase. NU se vor lăsa bătuţi 
până nu vor subjuga Statul. Degeaba i-a zâmbit Victor Ponta, într-un stil european profund disimulat, Preşedintelui 
SUA, pentru că oficialii americani ştiu foarte bine ce ameninţare este Victor Ponta pentru statul de drept şi 
democraţia din România! 

„Dreptate până la capăt!” au răgit mincinos ani întregi, din toţi plămânii, cu mic cu mare, toţi cei care au 
fondat, au susţinut şi susţin în continuare USL. Românii însă, au constatat deja că ceea ce le oferă în realitate USL şi 
Victor Ponta nu este în schimb decât „batjocură până la capăt!” 

Economia naţională, mediul de afaceri şi puterea de cumpărare a românilor, toate s-au întors în perioada de 
tristă amintire a Guvernului Năstase. Adică la un dezastru greu de surmontat! Atacurile la adresa instituţiilor, la 
adresa presei libere şi mai ales la adresa justiţiei sunt chiar mai dure şi mai perverse decât în perioada „maestrului” 
Năstase. Adoptarea legilor, cu dedicaţie pentru companii private, care au cotizat şi cotizează la USL, sunt fabricate la 
ceas de seară şi adoptate cu mâinile a 75% dintre parlamentarii monstruoasei majorităţi a USL: memorandum 
Rompetrol, Roşia Montană, legea minelor dar şi altele. 

Dacă cineva mai trăieşte falsa emoţie că atât Comisia Europeană, cât şi oficialii străini prezenţi la Bucureşti 
nu cunosc şi nu comunică corect regresele semnificative ale României, în privinţa statului de drept şi a principiilor 
democratice, ţin să le amintesc că toţi aceşti oficiali nu-şi trag informaţiile de la Antena3, Rtv sau de la alte posturi de 
televiziune aservite puterii şi pompate puternic cu bani publici. Atacurile la democraţie şi statul de drept pe care USL 
nu conteneşte să le facă sunt vizibile cu ochiul liber. 

Mai mult, aşa cum am avertizat de fiecare dată, mişcările USL au devenit extrem de previzibile! Şi, în acest 
context, trebuie să vă aduc aminte că mai au doar două redute de cucerit: Constituţia şi Curtea Constituţională! 
Procesul de revizuire l-au resuscitat şi vor să impună românilor o Constituţie greu de acceptat pentru un stat membru 
al Uniunii Europene. Mai mult, vor ca 1 din 8 români să parafeze revizuirea Constituţiei!  

La Curtea Constituţională, pe care au ameninţat-o şi supus-o unor presiuni greu de imaginat de a doua zi de 
când au venit la guvernare, au găsit repede cel mai potrivit înlocuitor pentru postul vacant: pe avocatul lui Adrian 
Năstase, fostul lider extremist al PRM, a cărui singură calitate rămâne aceea de a fi 100% aservit  intereselor 
meschine ale USL.  

 
Deputat 

Ioan Bălan 
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*** 

Ce notă merită USL pentru politica sa economică 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
  

Am gândit declaraţia mea politică de astăzi pornind de la date concrete, făcute  publice de Institutul Naţional 
de Statistică, şi în contextul evenimentelor petrecute la începutul săptămânii trecute în Legislativ. 

Dincolo de legile votate pe ascuns, în miez de noapte, de continuarea loviturii de stat tocmai  în pragul 
sărbătorilor, atunci când  se speră că oamenii nu sunt atenţi la astfel de lucruri, dincolo de „marţea neagră” a 
Parlamentului României şi de inocenţa mimată a premierului atunci când este pus în situaţia de a da nişte răspunsuri 
concrete, deci dincolo de toate acestea rămân datele statistice, cifrele care vorbesc, chiar dacă nimeni nu  vrea să le 
mai audă. 

Spune INS că indicele preţurilor de consum  în luna noiembrie 2013 faţă de octombrie 2013 este  99,99%, iar 
faţă de noiembrie 2012 este  101,83%. Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni, adică decembrie 2012 
- noiembrie 2013, faţă de precedentele 12 luni determinată pe baza indicelui preţurilor de consum este 4,3%, iar cea 
determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum este 3,5%. 
În luna noiembrie 2013 faţă de luna octombrie, preţurile mărfurilor nealimentare şi tarifele serviciilor au crescut cu 
0,1% la fiecare categorie. Nu este deloc optimist sau încurajator ce se întâmplă. 

Iată că în timp ce guvernul joacă pe micile ecrane un rol de  precupeaţă la obor, economia se prăbuşeşte şi cu 
ea se duc spre fundul prăpastiei acei puţini truditori care prin munca lor  plătesc impozite şi taxe şi duc în spate acest 
firav buget. În timp ce atenţia opiniei publice este deturnată spre teme false dătătoare de adrenalină, la economia reală 
nu se mai gândeşte nimeni, nici măcar economiştii adevăraţi, câţi au mai rămas pe aici şi ar mai avea curajul şi 
dorinţa să mai spună acelora care efemer  sunt la cârma ţării, ceva din ce ştiu. 

Am fost uimit, doamnelor şi domnilor deputaţi, să aflu că angajaţii români lucrează  şase zile pe lună doar 
pentru a-şi plăti taxele şi impozitele către stat, aproape cât cehii, cu o zi mai puţin decât ungurii, dar aproape dublu 
comparativ cu ucrainenii, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanţă. Studiul la care mă refer a luat  
în calcul contribuţiile sociale şi impozitul pe venitul obţinut din salarii valabile la sfârşitul lunii noiembrie în şase 
dintre statele din Europa foste comuniste, respectiv Ucraina, Polonia, Ungaria, Slovacia, România şi Cehia.  

Acestea au fost contribuţii datorate de angajaţii cu un salariu net de 1.000 de euro, cu un program normal de 
lucru de opt ore pe zi, timp de 21 de zile pe lună. 

Şi iată că avem aici un domeniu în care România este pe un « merituos » loc 2. Cele mai ridicate taxe plătite 
de angajat, respectiv contribuţiile sociale şi impozitul pe venitul din salarii sunt în Ungaria, urmată de Cehia şi 
România. Polonia şi Slovacia au aproximativ acelaşi nivel al taxelor totale plătite de angajat, iar angajaţii ucrainieni 
plătesc cel mai puţin.  

Deoarece majoritatea angajaţilor din sistemul privat  îşi negociază salariul net, foarte mulţi dintre aceştia nu 
sunt cu adevărat conştienţi că diferenţa dintre salariul brut şi cel net reprezintă timpul de lucru efectiv pe care aceştia 
îl prestează într-o lună doar pentru a-şi plăti toate aceste taxe către stat.  Potrivit acestei analize, angajaţii din Ungaria 
lucrează circa 34% din timpul de muncă dintr-o lună, aproximativ şapte zile, pentru plata taxelor către stat, în timp ce 
aproximativ 30% din munca prestată de angajaţii din Cehia şi România într-o lună, aproximativ şase zile, reprezintă 
de fapt timpul prestat pentru acoperirea valorii contribuţiilor sociale şi a impozitului. Oricum am privi lucrurile, nu 
este normal să munceşti atât de mult pentru a-ţi plăti taxele şi impozitele.  

Dar cu restul obligaţiilor de plată, cum rămâne ? Cum rămâne cu cheltuielile pentru întreţinere, medicamente, 
creşterea copiilor sau- ce răsfăţ…-o eventuală modestă vacanţă ?  

Ce s-a ales din promisiunile electorale ale USL ? Unde este creşterea nivelului de trai, unde este scăderea 
nivelului taxelor şi impozitelor, unde sunt vorbele ameţitoare despre o viaţă mai bună pentru toti cetăţenii ? Acum, că 
USL şi-a vazut sacii-n caruţă, a trecut la partea a doua a planului, şi aşa am ajuns să trăim cu toţii halucinanta zi de 10 
decembrie 2013, ziua în care arbitrariul a devenit lege. 

Din aceste motive dar mai ales pentru lipsa totală de interes în privinţa problemelor economice grave care 
macină ţara, guvernul USL merită, cu indulgenţă, nota patru ! 

 
Deputat 

Ioan Oltean 
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*** 

 
Dedublarea unui Prim-Ministru 

 
Voi încerca să vă prezint, în linii generale, cum domnul Victor-Viorel Ponta nu este de acord cu domnul 

deputat Victor-Viorel Ponta, care nu este de acord cu domnul prim-ministru Victor-Viorel Ponta, care nu este de 
acord cu domnul preşedinte de partid Victor-Viorel Ponta, care nu este de acord cu cetăţeanul Victor-Viorel Ponta. 
Din păcate, în orice situaţie s-ar afla, indiferent ce-şi doreşte dumnealui să fie în funcţie de interesele de moment, 
incompenteţa şi lipsa respectului de sine şi faţă de ceilalţi este faţa “văzută” a domnului Ponta. 

Astfel, aflat în opoziţie, domnul preşedinte de partid, Victor-Viorel Ponta, critica cu înverşunare numărul 
mare de ordonanţe de urgenţă emise de către Cabinetul Boc. Ce se întâmplă astăzi? Guvernul condus de premierul 
Victor-Viorel Ponta este campion absolut al ordonanţelor la 1 an şi şapte luni de la preluarea guvernării. In condiţiile 
în care, Guvernul Boc era susţinut de o majoritate fragilă în Parlament, guvernul domnului doctor Victor-Viorel 
Ponta are susţinere de 70% în forul legislativ suprem al ţării. Cu toate acestea, au fost emise 235 de ordonanţe, 50 de 
ordonanţe simple şi 185 de ordonanţe de urgenţă. Dacă numai în prima parte a anului, Executivul a emis 50 de 
ordonanţe de urgenţă, Guvernul Boc a emis pentru o aceeaşi perioadă, 16 ordonanţe de urgenţă. 

Exemplele de urgenţe ale acestui Guvern Ponta sunt următoarele: 
-măsuri referitoare la servicii poştale, (OUG 13/2013), timbrul de mediu pentru autovehicule (OUG 9/2013), 
modificarea legislaţiei pentru azilul în România (OUG 16/2013), organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente (OUG34/2013), aici urgenţa era înlocuirea sintagmei “păşuni şi fâneţe” cu temenul “pajişti”, prevenirea 
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

Intr-adevăr, nu a reprezentat o urgenţă adoptarea unei ordonanţe în vederea eutanasierii câinilor fără stăpân, 
nici chiar după nefericitul caz al copilului în vârstă de 4 anişori ucişi de maidanezi, situaţie in care, domnul  doctor şi 
prim-ministru Victor-Viorel Ponta, declara că cere Parlamentului să vină cu o soluţie. 

Astfel, cifrele îl contrazic pe celebrul déjà doctor în ale minciunii, Victor-Viorel Ponta, care, potrivit datelor 
din Monitorul Oficial, dacă premierul Boc a emis o OUG în medie, o dată la 3 zile, premierul Victor-Viorel Ponta a 
emis una la 2.8 zile, în condiţiile în care este susţinut de o majoritate covârşitoare în Parlament.  

Domnul doctor Ponta este cel care, în timp ce declara la televizor că ordonanţele sunt neserioase şi preferă 
legile, în şedinţa de guverm trecea scurt alte două OUG –uri fără dezbatere publică. Astfel, în timp ce declara  că nu 
va mai adopta ordonanţe, doctorul Ponta scoate de sub masă o ordonanţă fantomă şi o trimite spre publicare în 
Monitorul Oficial, ordonanţă care nu apărea în informarea publică privind actele adoptate în  şedinţa de guvern la 
data respectivă (04.09.2013). (O.U.G. privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare Drobeta Turnu-Severin). 

Asistăm astfel, la un alt caz de dedublarea a domnului doctor Victor-Viorel Ponta. Aşadar, nu există doar un 
Ponta-premier şi un Ponta-deputat, ci chiar doi Ponta –Prim-ministru, unul pro-ordonanţe şi unul contra-ordonanţe.  

Prin urmare, cu o majoritate de peste 70 % în Parlament, guvernul domnului doctor Victor-Viorel Ponta se 
află într-o permanentă stare de urgenţă, normalitatea fiind dedublarea personajului tragico-comic Ponta. 
 
 In ceea ce priveşte contestarea la Curtea Constituţională a Ordonanţelor de Urgenţă, Aocatul Poporului a 
contestat Ordonanţa de urgenţă privind Codul insolvenţei (OUG 91/2013), aceasta după ce preşedintele Traian 
Băsescu a cerut pe 7 şi pe 8 Octombrie, în două declaraţii de presă, ca Avocatul Poporului să conteste ordonanţa la 
CCR, ordonanţă pe care o consideră discriminatorie. La judecarea cauzei, CCR a admis sesizarea Avocatului 
Poporului, stabilind că prevederile invocate sunt neconstituţionale. 
Totodată, în 30 Octombrie 2013, CCR a declarat că dispoziţiile OUG 1/2013, care modifica Legea 263 a pensiilor 
sunt neconstituţionale, prin care Guvernul Ponta nu dorea să ajusteze sumele cuvenite celor care au ieşite la pensie în 
perioada 2011-2013, cu indicele de corecţie al punctajului. 

Ce promitea domnul doctor Victor Viorel-Ponta? Că va elimina calcularea contribuţiilor de asigurări de 
sănătate la pensiile între  740 şi 1000 de lei. Cum a onorat domnul Ponta această promisiune? Simplu:  a introdus 
contribuţii de asigurări de sanătate veniturilor suplimentare obţinute din chirii sau din agricultură. 

Demagogia domnului doctor atinge apogeul la fiecare declaratie pe care o oferă, într-adevar, diferenţa fiind 
făcută de locul în care face declaraţia sau de momentul zilei. Observăm, aşadar, cum o temă de interes public este 
văzută şi apreciată diferit de domnul doctor, prim-ministru şi deputat Victor-Viorel Ponta. 
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Astfel, dacă pe vremea când era în opoziţie domnul deputat Ponta declara că acordul cu FMI este o crimă 
împotriva poporului român, în noua ipostază de prim-ministru, acordul cu FMI este o mană cerească pentru poporul 
român. Dacă din calitatea de deputat, aflat în opoziţie, domnul Victor-Viorel Ponta promitea scăderea ca în poveşti a 
taxelor şi impozitelor, în calitatea de Prim-ministru şi-a dat seama de necesitatea acestora, ba mai mult, a introdus în 
plus nu mai puţin de 30 de taxe şi impozite noi sau majorate.  

Guvernul Ponta este lider în topul guvernelor care au adus cele mai multe schimbări legislaţiei fiscale din 
ultimii 10 ani, stabilind un nou record negativ de impredictibilitate. Guvernul Ponta ne-a adus într-o adevărată 
demenţă fiscală în ultimele 18 luni de guvernare. 32 de modificări a produs executivul condus de Victor Ponta asupra 
Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală de când este la guvernare, adică aproape două modificări făcute în 
medie pe lună.  

 
Totodată, pe vremea opoziţiei domnului doctor Ponta, când ataca neobosit corupţia şi clientelismul din 

guvernele anterioare, nu credea că guvernul prea-cinstitului Ponta va fi campionul inculpaţilor, incompatibililor, celor 
în conflict de interese sau chiar al condamnaţilor.  

 
Domnul doctor Ponta este cel care afirma, că acciza pe care o introduce la carburanţi nu va avea niciun efect 

major, ba chiar, din declaraţiile domnului Ponta, reieşea că aceasta va avea efecte pozitive pentru populaţie. Cu toate 
acestea, cu presiunea publică a domnului preşedinte Băsescu ca această acciză să nu se introducă, domnul doctor 
Ponta a luat decizia să-l trimită pe domnul ministru Voinea la Bruxelles, pentru a discuta un plan în două etape 
privind creşterea accizei. În drumul acestuia spre Bruxelles, domnul doctor Ponta apare public şi declară că va amâna 
pentru moment, cu trei luni introducerea accizei, în aşa fel încât efectul asupra preţurilor bunurilor de consum să nu 
fie imediat. Adică, să înţelegem că efectele nu vor fi pozitive, domnule doctor? Ba mai mult, declară, în calitate de 
prim-ministru, că preţul la benzină în România este oricum cel mai mic din toată Uniunea Europeană, fără însă să ia 
în calcul  şi veniturile pe care le au românii raportat la media europeană. Intr-adevăr, un prim-ministru demn de 
apreciat, care-şi doreşte cu tărie bunăstarea românilor, care urmăreşte Binele comun. Se încadrează, această 
declaraţie, cu success alături de celelalte declaraţii halucinante pe care acest mare om de stat le are la fiecare ieşire 
publică. Aşa cum săptămâna trecută declara că oricum noi nu avem atât de mulţi corupţi la nivel guvernamental 
precum au alte state ale Uniunii. Domnule prim-ministru, gafele zilnice pe care le comiteţi mă determină să cred că 
veţi intra in istorie ca doctorul ruşinii publice a poporului român.  

Unde urmează să meargă banii colectaţi din acciza de 7 cenţi pe litru la combustibil nici asta nu am înţeles de 
la acest cabinet Ponta, pentru că minciuna nu cunoaşte limite. Astfel, în 28 octombrie, doctorul Victor Ponta spunea, 
la România Tv, că nu respinge « în niciun caz » introducerea unei noi taxe pe benzină şi motorină. 

La 30 Octombrie, la nici două zile distanţă, Victor Ponta dezminte că Guvernul ar lua în calcul introducerea 
unei noi taxe pe benzină şi motorină. "Nu se dă nicio nouă taxă, ce să mai punem alte taxe dacă nici pe astea nu le 
putem încasa? Să-i punem tot pe cei serioşi, cinstiţi, care plătesc taxe, iar şmecherii care nu plătesc taxe să ne râdă în 
nas? Nu!".  

În 4 Noiembrie, Victor Ponta anunţă că Guvernul va introduce o acciză de 0, 7 eurocenţi la litrul de 
carburant, banii astfel colectaţi urmând să fie vărsaţi într-un fond special destinat investiţiilor în infrastructura rutieră. 
Mirel Palada a revenit ulterior şi a precizat că acciza va fi de "7 cenţi" pe litru.  

In 14 Noiembrie, ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu susţine că preţul carburanţilor va creşte cu circa 30-40 
lei/litru în urma indexării accizelor în raport cu rata inflaţiei şi introducerii accizei suplimentare de şapte eurocenţi.  

La 22 Noiembrie, Victor Ponta susţine că banii obţinuţi din majorarea accizelor vor merge la plata unor 
despăgubiri, nu la investiţiile din infrastructura rutieră aşa cum a spus anterior. « Îi luăm de la autostrăzi şi-i punem la 
hotărâri », a spus Ponta într-o conferinţă de presă.  

La 26 Noiembrie. Ministrul Bugetului, Liviu Voinea susţine că creşterea accizei la carburanţi a fost o măsură 
pentru evitarea deflaţiei, al cărei pericol este mai mare decât cel al unei uşoare creşteri a inflaţiei întrucât din deflaţie 
nu se iese, generând şomaj şi recesiune.  

In 29 Noiembrie, Victor Ponta susţine că introducerea accizei nu va conduce la majorarea preţului 
carburanţilor. „Nu va creşte pentru că avem un context economic favorabil, în care pe bursele mondiale preţul 
combustibilului va scădea în mod semnificativ şi, atunci, eu cred că impactul pentru cetăţean nu va exista". În data de 
8 Decembrie, ministrul Bugetului, Liviu Voinea spune că neintroducerea accizei ar fi condus la mărirea cotei unice 
de impozitare la 18%.  
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Iată cum părerile domnului deputat Ponta nu coincid aproape niciodată cu cele ale domnului prim-ministru 
Ponta. Astfel, soluţiile pe care le clama cât timp era în opoziţie, se izbesc violent de ignoranţa acestuia, şi iată-l luând 
decizii fără nicio viziune, fără nicio strategie, şi mai grav, îşi imaginează că va exista bunăstare fără principii. Nu 
înţelege că o ţară condusă de un om sărăc în principii, nu poate fi decât o ţară săracă.  

 
 

Deputat 
Ioan Oltean 

 
*** 

 
 

 Haosul continuă să domnească în sistemul de sănătate ! 
 

Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 

Drepturile într-o societate sunt extrem de importante, iar dreptul la sănătate  stipulat în Constituţia României , 
este încălcat cu precădăre în ultima perioadă, când preocuparea statului  de  a proteja sănătatea pacienţilor lasă mult  
de dorit. 

România este statul din UE care alocă cei mai puțini bani pentru sănătate din PIB, dacă în 2009 se alocau 
5,6% din PIB astăzi s-a ajuns la un procentaj de 4,4% din PIB iar în UE este 9,9%. 

Sistemul de sănătate românesc arată foarte bine doar pe hârtie, realitatea însă este îngrijorătoare, iar strategia 
în domeniul sănătăţii lipseşte sau este întradevăr doar pe hartie, în sertarele ministerului. 

Mai grav este că se doreşte înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii, Dispozitive Medicale şi Investiţii în 
Sănătate, o agenţie care va fi creată doar pentru a satisface interesele personale şi de grup,nicidecum în favoarea  
pacienţilor. 

Starea de sănătate a populaţiei continuă să fie nesatisfăcătoare, iar fondurile mici alocate Ministerului 
Sănătăţii pentru anul 2014 nu vor permite creşterea calităţii actului medical, deoarece sunt inadecvate necesităţilor 
reale ale românilor. 

Dacă în ultimii ani medicilor le era teamă să vorbească despre situaţia dramatică din spitale, iată că în 
ultimele luni ,din ce în ce mai mulţi medici vorbesc despre neajunsurile din sistemul medical, angajaţi ai multor 
spitale fac plângeri la Ministerul Sănătăţii ,pentru că sunt obligaţi să refolosească materiale de unică folosinţă, pentru  
că fondurile din spitale sunt insuficiente, pentru că pacienţi sunt nevoiţi să îşi cumpere medicamente, iar aceste 
neajunsuri pun în pericol viaţa pacienţilor, iar medici improvizează zi de zi pentru a-i salva. 

In loc să aloce sume mai mari  pentru sănătate , Guvernul USL a alocat  600 milioane de euro pentru bugetul 
domnului Dragnea, iar bolnavii de cancer din România îşi cumpără medicamente deoarece că nu sunt resurse 
financiare pentru a actualiza lista medicamentelor compensate. 

Stimaţi colegi, 
Politica de sănătate trebuie să fie ghidată după un principiu eficient chiar şi din perspectiva costurilor  ” mai 

bine prevenim decât să tratăm “,eu sunt întrutotul de accord. Dar cum, când în spitalele din România domneşte 
HAOSUL! 

Malpraxisul se face cu bună ştiinţă. Autorităţile din domeniu cunosc aceste neajunsuri dar sunt neputincioase 
, iar toate aceste mari neajunsuri conduc la neîncrederea şi nemulţumirea populaţiei faţă de personalul medical, faţă 
de îngrijirile pe care le primesc , faţă de condiţiile din spitale. 
 

Deputat 
Daniel Geantă 

 
*** 
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USL refuză să majoreze alocaţia pentru copii după trei ani consecutivi de creştere economică 
 

USL a votat în Comisia de Buget-Finanţe şi Bănci împotriva propunerii de lege pe care am semnat-o alături 
de C. Boghicevici, R. Anastase şi alţi colegi ai PDL prin care cerem creşterea alocaţiei de stat pentru copii de la 1 
ianuarie 2014 după cum urmează:   
• de la 200 lei la 300 lei pentru copiii până la 2 ani sau pentru cei cu handicap până la 3 ani;  
• de la 42 lei la 75 lei pentru copiii între 2 ani şi 18 ani;  
• de la de 84 lei la 150 lei pentru copiii cu handicap de la 3 ani la 18 ani.  
 
Asigurarea sursei de finanţare de către Guvern ar fi fost posibilă cu condiţia să existe voinţă politică în acest sens. 
USL a mărit semnificativ bugetul lui Dragnea cu 34% şi salariile primarilor în 2014, dar nu a găsit 151 milioane lei în 
plus pe luna pentru cei 3,8 milioane copii şi tineri ai naţiunii. „Nu sunt bani” este argumentul cinic al USL în condiţii 
de creştere economică de 2,7% în primele trei trimestre ale acestui an şi de 2% prognozat pentru anul viitor. Ceea ce 
nu s-a putut corecta în plină cădere economică şi criză financiară globală în timpul guvernării PDL se înrăutăţeşte 
semnificativ sub guvernarea USL. Taxele noi şi majorate de Guvernul Ponta intră şi în costul laptelui şi al 
rechizitelor, în tot ceea ce copiii noştri au nevoie.  
 
În plus, după cum remarcă deputatul PDL Claudia Boghicevici, coordonatoare a portofoliului Muncii şi Protecţiei 
Sociale în Guvernul Alternativă PDL: „Majorarea sumelor acordate drept alocaţii pentru copii este una dintre 
politicile necesare pentru a încuraja natalitatea, în condiţiile în care nivelul actual este unul din cele mai scăzute din 
Europa. Proiectul meu şi al colegilor din PDL ţine cont de realităţile economice, astfel că majorarea propusă poate fi 
susţinută din bugetul pentru 2014. Doamna ministru Câmpeanu promitea în campania electorală de anul trecut şi în 
primăvara acestui an că alocaţiile vor fi mărite în anul următor, însă, brusc, în septembrie s-a răzgândit, afirmând că 
nu susţine această propunere din cauza lipsei fondurilor necesare. Este o motivare profund ipocrită şi mincinoasă, 
având în vedere că numai anul acesta bugetul Ministerului Muncii a pierdut la rectificări 1,6 miliarde de lei, practic 
cât am avea nevoie pentru a acorda această creştere minimală a alocaţiilor pentru copii”. 
 
Fac un apel către parlamentarii USL să nu trateze cu acelaşi dezinteres problema şi la votul din plenul Camerei 
Deputaţilor. Din păcate în ultimele zile au demonstrat din nou că singura lor grijă este să se pună deasupra legilor. Le 
reamintesc că oricâte voturi ar avea în spate, românii nu i-au trimis în Parlament pentru a-şi proteja corupţii şi 
infractorii.  
 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
“Marţea neagră” a USL este o ruşine. USL creează statul prădător: dupa etapa baronilor locali cuplaţi la 

bugetul naţional, iar românii pedepsiţi prin taxe, a urmat etapa salvării corupţilor condamnaţi 
  

Săptămâna trecută am trăit regretabila 'marţea neagră' a Legislativului românesc din ultimul sfert de 
veac. USL a reuşit să distrugă ultima brumă de credibilitate a Parlamentului prin modificările aduse Codului Penal, 
prin care nu face altceva decât să îşi protejeze corupţii de pedeapsa meritată. USL a propus spre adoptare mai multe 
propuneri legislative fără o dezbatere transparentă, cu încălcarea regulilor procedurale, în totală secretomanie. După 
reacţiile zdrobitoare ale cancelariilor străine şi ale instituţiilor chemate să lupte împotriva corupţiei, am sperat că USL 
renunţa la legea amnistiei şi la modificările operate pe furiş Codului Penal.  
 

Domnul Zgonea ne anunţă că, din contră, prima este din nou pe ordinea de zi. Nu l-am auzit pe Victor Ponta 
să se dezică de nenorocirea adusă României ieri de 211 parlamentari USL. Înseamnă că premierul este perfect de 
acord cu crearea unei categorii de super-cetăţeni ai României.   
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Prin modificările aduse Codului Penal, parlamentarii, preşedintele ţării şi profesiile liberale, printre care 

notarii şi avocaţii, au fost scoşi din categoria funcţionarilor publici. Prin urmare, nu mai pot fi anchetaţi pentru 
infracţiuni de corupţie. Aplicabilitatea conflictului de interese este restrânsă la anumite categorii de persoane care 
îndeplinesc un serviciu public. Noile modificări ale Codului Penal susţin luarea de mită şi abuzul în serviciu. Pe 
scurt, orice primar va putea să acorde contracte finanţate din bani publici sau din fonduri europene propriilor rude. 
Aşa ştie USL să fie just faţă de poporul pe care îl reprezintă. Aşa vom ajunge să fim conduşi pe toate planurile de o 
gaşcă mafiotă USL-istă. Modificările au fost adoptate fără nicio consultare cu reprezentanţii autorităţii judecătoreşti 
şi fără nicio dezbatere cu membrii societăţii civile. Procurorul general, Tiberiu Niţu, a declarat că nu i-a fost solicitat 
un punct de vedere cu privire la modificările aduse Codului Penal. 
  

USL creează statul prădător. De la venirea la putere, USL a tot încercat punerea la adăpost a parlamentarilor 
săi de justiţie. Vă amintesc că anul acesta, USL a mai încercat de două ori să construiască o super-imunitate 
parlamentarilor, prin modificările aduse statutului parlamentarului. Dar de fiecare dată, PDL a contestat modificările 
la Curtea Constituţională. Evenimentul de marţi din Parlament este un nou episod din acest război cu justiţia dus de 
USL. PDL contestă şi de data aceasta super-imunitatea la CCR şi cere o anchetă parlamentară asupra modului în care 
s-au încălcat procedurile interne pentru a modifica Codul Penal. Ceea ce fac cei de la USL este o ruşine care riscă să 
ne scoată de pe hartă statelor democratice din Europa.  
 

Când ai o categorie de persoane, cum sunt aleşii parlamentari, care nu se supun legilor ca orice cetăţean, nu 
te mai poţi numi stat de drept. Reacţiile internaţionale la adoptarea de către USL a amendamentelor Codului Penal 
sunt dure: 
 
UE: 
• „Poziţia Comisiei Europene privind amendamentele la Codul Penal din România va fi reflectată în raportul MCV 
din luna ianuarie.”  
• „Poziţia Comisiei Europene este clară: atunci când e vorba de oficiali care deţin funcţii legislative, executive, 
administrative sau juridice, ei trebuie să se supună regulilor în materie de corupţie şi conflict de interese. Principiul 
potrivit căruia toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii este foarte important pentru CE.”  
• Mark Gray, purtătorul de cuvânt al CE, a menţionat că amendamentele la Codul Penal sunt „ceva neaşteptat”.  
  
SUA: 
• „Amendamentele la Codul Penal adoptate ieri în Camera Deputaţilor ar reprezenta un pas înapoi pentru România. 
Este foarte descurajant că aceste modificări au fost adoptate fără nicio consultare, nicio dezbatere şi nicio ocazie 
pentru ca reprezentanţii autorităţii judecătoreşti sau membrii societăţii civile să se pronunţe în legătură cu 
amendamentele propuse.”  
• „Această acţiune a Parlamentului reprezintă o îndepărtare de la principiile transparenţei şi ale statului de drept şi 
este un semnal descurajator pentru investitori, care va afecta negativ economia României.”  
• „Transparenţa, predictibilitatea şi stabilitatea sunt factori esenţiali pentru toţi investitorii, atât locali cât şi străini, 
când iau în calcul unde să investească.”  
  
Olanda: 
• „Este un dialog de mare importanţă în Uniunea Europeană, că suntem o familie, este foarte important că discutăm 
împreună legislaţia naţională şi europeană, pentru asta este lucru normal de deputaţi, de miniştri şi de diplomaţi dacă 
forma unită familia şi lucrul este foarte important, transparenţa, inteligenţa şi pentru Europa trebuie să facă legislaţie 
împreună.”  
• „Ambasada Regatului Ţărilor de Jos urmăreşte cu îngrijorare amendamentele (la Codul Penal) şi aşteaptă evoluţiile 
viitoare.”  
  
 
Marea Britanie: 
• „Cred că ANI şi DNA au avut realizări foarte importante pentru România. De fapt, aceste instituţii sunt motorul 
reformei în viaţa publică din România şi este important că şi ANI şi DNA au sprijinul din partea tuturor, inclusiv 
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sprijinul din partea politicienilor. Eu sper că vom avea de la Parlament un angajament consistent în sprijinul pentru 
lupta împotriva corupţiei.”  
  
Germania: 
• „Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti sprijină eforturile continue de combatere a corupţiei ale 
guvernului României şi ale organelor de urmărire penală. Din perspectiva noastră, este decisiv ca activitatea 
diferitelor instituţii care sprijină, protejează şi dezvoltă statul de drept - ca de ex. ANI, CSM, DNA, Ministerul Public 
sau Curtea Constituţională - să se desfăşoare fără presiune politică şi neîngrădit.”  
• „Integritatea celor care îmbracă funcţii publice, între care se numără şi parlamentarii, constituie - şi dincolo de 
aspectele de natură penală - un important semnal pentru dezvoltarea unei culturi politice a responsabilităţii în 
România. Pe acest fundal, urmărim cu atenţie şi îngrijorare actualele măsuri legislative.”  
  
Finlanda: 
• „Parlamentul României se pregăteşte să voteze o lege care va îngropa lupta anti-corupţie şi va elibera din închisori 
condamnaţii.”  
• Totodată, a fost dat ca exemplu Finlanda – ţară care nu a avut niciodată în istoria ei o lege de amnistiere a 
pedepselor penale.  
  
Franţa: 
• Ambasada Franţei urmăreşte cu îngrijorare amendamentele referitoare la ultimele modificări ale Codului Penal şi 
aşteaptă evoluţiile viitoare.  
  
Liderul socialiştilor europeni, Hannes Swoboda: 
• „Poziţia mea e foarte clară: legea de modificare a Codului Penal contravine valorilor Uniunii Europene, pentru că 
toţi trebuie să fie responsabili pentru acţiunile care nu ţin direct de mandatul lor, adică vorbitul în Parlament, votarea 
unor legi etc.. Sper că aceste modificări nu vor intra în vigoare. Este un adevărat pas înapoi pentru ţară şi va 
împiedica aspiraţiile justificate ale României în multe domenii, precum acordul Schengen.”  
• „Parlamentul s-a grăbit! (...) Am impresia că uneori politicile anticorupţie sunt folosite greşit, în scopuri politice. 
Dar consecinţa nu poate fi ca parlamentarii sau alte categorii vizate să nu poată da socoteală pentru corupţie.”  
  
DNA: 
• „Nu a fost o dezbatere publică, proiectul nu a fost publicat pe site. Cred că ar trebui să fim consultaţi, pentru că noi 
suntem primii care aplicăm această lege.”  
• „Consecinţele sunt destul de grave pentru infracţiunile de corupţie comise de parlamentari. Ei ar fi scoşi din sfera 
persoanelor care pot fi cercetate pentru fapte de corupţie. Noi avem peste 28 de dosare trimise la instanţă în care 
senatori sau deputaţi au fost trimişi în judecată pentru fapte de corupţie. DNA a trimis în instanţă peste 100 de dosare 
cu primari cercetaţi pentru fapte de corupţie.”  
• „Legislaţia română va intra în contradicţie flagrantă cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale anticorupţie pe care 
România le-a ratificat în anul 2002, respectiv 2004: Convenţia penală împotriva corupţiei a Consiliului Europei şi 
Convenţia ONU asupra corupţiei."  
  
Consiliul Superior al Magistraturii: 
• „Proiectele de acte normative în cauză au fost dezbătute de către Comisia juridică a Camerei Deputaţilor în lipsa 
reprezentanţilor Consiliul Superior al Magistraturii şi nu au fost transmise spre avizare acestuia.”  
• „Eliminarea din sfera noţiunilor de funcţionar public şi funcţionar a persoanelor la care se face referire în textul 
amendamentului, nu este justificată.”  
• Prin redefinirea noţiunii de funcţionar public „se ajunge practic la exonerarea de răspundere penală a persoanelor 
vizate de acesta”.  
  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: 
• „S-ar putea desprinde concluzia că toate categoriile de persoane exceptate de la art. 147 din Codul penal şi art. 175 
din noul Cod penal sau eliminate din sfera subiectului activ al infracţiunii de conflict de interese prevăzută în art. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 36 - 2013 săptămâna  16 - 20 

decembrie 2013   

 

113

2531 din Codul penal sunt deasupra legii, neputând fi cercetate şi pedepsite pentru săvârşirea unor infracţiuni de 
serviciu sau de corupţie, fapt care ar fi incompatibil cu funcţionarea statului de drept.”  
  
ANI: 
• „Se va crea o super-imunitate.”  
• „Istoricul de cazuri al ANI va fi aruncat în aer în cazul a 25 de senatori şi deputaţi."  
  
Uniunea Naţională a Judecătorilor: 
• „Scoaterea parlamentarilor de sub incidenţa infracţiunii de conflict de interese reprezintă o sfidare fără precedent 
adusă ideii de justiţie egală tuturor. Modificările aduse Codului Penal şi consecinţele acestora sunt incompatibile cu 
mecanismul de funcţionare a unui stat de drept. “  
• „Adoptarea, în Camera Deputaţilor, a proiectului de lege vizând modificarea unor dispoziţii din Codul Penal, fără a 
exista o dezbatere publică reală şi fără ca acesta sa fie transmis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii.”  
• „O astfel de soluţie legislativă nu poate fi primită prin prisma principiului constituţional al egalităţii cetăţenilor în 
faţa legii, adâncind şi mai mult privilegiile unei categorii de persoane în dauna cetăţeanului obişnuit şi reprezintă o 
sfidare fără precedent adusă nu numai ideii de justiţie reală şi egală pentru toţi, dar însuşi fundamentului 
constituţional al separaţiei puterilor în stat, paralizând anchete penale în curs şi lipsind de eficienţă condamnări 
definitive pronunţate de instanţele judecătoreşti .”  
• „UNJR atrage atenţia asupra caracterului extrem de grav al derapajului constituţional petrecut, atât prin prisma 
ignorării cu desăvârşire a instituţiei abilitate de legea supremă să analizeze în condiţiile avizului consultativ 
oportunitatea adoptării unui proiectului de lege care vizează autoritatea judecătorească, respectiv CSM, cât şi prin 
prisma conţinutului proiectului adoptat şi a consecinţelor sale, total incompatibile cu mecanismul de funcţionare a 
unui stat de drept.”  
  
Organizaţia Transparency International: 
• „Dincolo de motivul meschin al neadoptării: lipsa cvorumului la momentul supunerii la vot, a ascuns în umbra sa 
adevărata miză a votului din ziua de 10 decembrie", întrucât „în aceeaşi zi Camera Deputaţilor a adoptat două 
modificări ale Codului Penal - atât cel în vigoare, cât şi cel nou, prin care toţi demnitarii aleşi sau numiţi în funcţie nu 
mai răspund penal pentru corupţie.”  
  
ONG-uri (APADOR-CH, ActiveWatch, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet şi Centrul pentru Jurnalism 
Independent): 
• „Această decizie, luată fără consultare publică, aruncă la coş zece ani de eforturi ale societăţii pentru 
dezincriminarea insultei şi calomniei. Ea elimină România din rândul democraţiilor care nu acceptă ideea că un om 
poate să fie condamnat penal pentru cuvintele lui.“  
  
În plus, amnistierea ar fi deschis uşile penitenciarelor şi ar fi adus infractorii printre noi. Puterea a propus plenului şi 
apoi a amânat graţierea colectivă a pedepselor de până la 7 ani şi amnistia în cazul pedepselor cu privarea de libertate 
până la 6 ani inclusiv. Sunt direct vizaţi: Adrian Năstase, Emilian Cutean, Cătălin Voicu, Decebal Traian Remeş sau 
Relu Fenechiu. Şi Liviu Dragnea, al cărui proces este abia la început, ar scăpa cel mai probabil de închisoare în cazul 
unei condamnări, dacă amnistia s-ar adopta. Mesajul pe care USL îl transmite astăzi este că politicienii pot fura fără 
nicio teamă cu ajutorul direct al Puterii. 
  
Înţelegeri subterane în defavoarea românilor ascunde şi Legea minelor, care nu este altceva decât camuflarea unei 
legi cu dedicatie pentru o companie privata, modul lui Victor Ponta de a se achita de obligaţiile către RMGC. Victor 
Ponta are exact vârsta politică a sistemului corupt al PSD şi nărăvurile sistemului mafiot ale cărui interese le apără. 
Dovada ne stă în acest an plin de taxe, minciuni şi rateuri. Săptămânile trecute: etapa baronilor locali cuplaţi la 
bugetul naţional, iar românii pedepsiţi prin taxe. Acum: etapa salvării corupţilor condamnaţi, iar românii pedepsiţi cu 
insecuritatea personală. Românii rămân taxaţi şi furaţi de USL! 
 
 

Deputat  
Andreea Paul 
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*** 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Efectele adoptării Propunerii legislative pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţiere 
unor pedepse (Pl-x 162/2013) 

 
Domnule Ministru, 

 Aşa cum bine cunoaşteţi, în data de 10 decembrie 2013 a fost adoptată pe articole Propunerea legislativă 
pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse, urmând a fi supusă votului final în data de 17 
decembrie 2013. Deoarece legea adoptată de Camera Deputaţilor are o formă semnificativ diferită de forma 
prezentată de iniţiatori, şi luând în considerare că Guvernul nu susţine adoptarea acestui act normativ, vă rog să 
comunicaţi, domnule Ministru, următoarele: 
- care este poziţia Ministerului de Justiţie pe marginea modificărilor operate în Camera Deputaţilor la textul 
legii în discuţie? 
- vă rog să precizaţi care este diferenţa de beneficiari ai legii, între forma iniţiatorilor şi cea amendată şi 
votată pe articole, în calitate de cameră decizională, la Camera Deputaţilor? 
- cum evaluaţi că va afecta adoptarea acestei legi, în forma amendată la Camera Deputaţilor, Raportul 
elaborat în cadrul MCV? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
Adresată : domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Maria Andreea Paul 
  
Obiectul interpelării: Problema irigaţiilor, a fărâmiţării excesive a terenurilor şi a facilităţilor fiscale pentru 
agricultorii români 
  
Domnule ministru, 
  
România dispune de un potenţial agricol de producţie care, în condiţiile unei folosiri depline, poate să asigure 
necesarul de hrană pentru circa 60 – 80 milioane de persoane, depăşind de 3-4 ori necesarul de alimente de bază la 
nivel naţional. Totuşi, fragmentarea excesivă a proprietăţii, dotarea slabă cu maşini şi utilaje, situaţia precară a 
infrastructurii rurale, reducerea suprafeţelor irigate, lipsa unui sistem funcţional de credit agricol sunt principalele 
obstacole care încetinesc reforma structurală şi obţinerea de performanţe în agricultura românească. 
 Aşadar, deşi suprafaţa agricolă în România este semnificativă, ocupăm locul 3 în clasamentul celor mai mici 
suprafeţe medii ale exploataţiilor agricole din UE, cu o suprafaţă medie de 3,45 ha, după Cipru (3,1 ha pe 
exploataţie) şi Malta (0,9 ha pe exploataţie), conform ultimelor date disponibile ale Eurostat. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
  
1.Care sunt măsurile luate până în acest moment pentru a rezolva problema irigaţiilor şi a fărâmiţării excesive a 
terenurilor şi cum vor fi acestea continuate în anul 2014? Când consideraţi că se va rezolva această problemă în 
România?  
2.Care sunt facilităţile fiscale pe care le aveţi în vedere în anul 2014 pentru agricultorii români? Consideraţi oportună 
introducerea facilităţii referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit şi în domeniul agricol?  
  Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
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*** 

  
 
Adresată : domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Subvenţiile pentru agricultorii români 
  
Domnule ministru, 
Situaţia agricultorilor din România este îngrijorătoare o dată cu noile taxe şi impozite. USL le-a tăiat agricultorilor 
români 1,5 miliarde lei din buzunare în 2013 şi 2014 prin taxele şi impozitele introduse în acest an, prin 
OUG 8/2013. Din păcate, prin normele de venit plătesc şi cei care nu vând nimic, dar şi cei care înregistrează pierderi 
din activităţi agricole, dar au o bucată de pământ de la 3 hectare în sus sau peste 3 vite sau peste 100 de păsări sau 
peste 50 de familii de albine. Taxele aplicate micilor fermieri, agricultori, piscicultori, apicultori şi silvicultori sunt de 
6 ori mai mari anul acesta şi de peste 6,5 ori mai mari în anul 2014 faţă de anul 2012. 
Totodată, subvenţia pentru agricultorii din România sunt printre cele mai mici din rândul ţărilor membre ale UE. De 
asemenea subvenţia la hectar nu ajunge la producător în proporţie de 100%. 
  
În aceste condiţii, vă adresez următoarele întrebări: 
 1.Având în vedere că media subvenţiilor în UE este de 250 euro pe hectar, când consideraţi că subvenţiile pentru 
agricultorii români vor ajunge la media UE?  
2. Când vom afla cu exactitate la cât se ridică subvenţiile pe hectar în anul 2014 pentru agricultorii români?  
3. De ce subvenţia pe suprafaţă ajunge la producător doar în proporţie de 90%? Ce măsuri aveţi în vedere pentru ca 
agricultorul român să beneficieze de întregul cuantum al subvenţiei?  
  
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
Adresată: domnului Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică  şi 
Dezvoltare Tehnologică 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Competiţiile pentru proiecte de cercetare derulate prin UEFISCDI 
 

Domnilor Miniştri, 
 Începând cu anul 2011, nu s-au mai lansat competiţii pentru cea mai mare parte a programelor derulate prin 

intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI). În anul 2012 au fost doar administrate şi finanţate parţial competiţiile lansate în anul 2011 şi la 
începutul anului 2012.  

Astfel, programele derulate anterior, cum ar fi: programele de cercetare postdoctorală – PD, programul IDEI, 
programul INOVARE sau proiectele de investiţii în infrastructura CD, au fost abandonate. Nu s-au lansat competiţii 
nici în anul 2012, nici în anul 2013. În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, domnilor miniştri următoarele: 
- care este motivul pentru care, în ultimii doi ani, cele mai importante programe destinate cercetătorilor din 
România au fost abandonate? 
- intenţionaţi să revigoraţi, începând cu anul 2014, programele amintite? Aceasta, cu atât mai mult cu cât ele 
s-au demonstrat programele cele mai eficiente de întoarcere în ţară a cercetătorilor români din diaspora. 
Solicit răspuns scris şi oral. 

*** 
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Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Ioan Bălan 
Obiectul interpelării: Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2013 
  

Domnule Ministru, 
 În anul 2013 au fost aprobate, în cadrul şedinţelor de Guvern ,mai multe hotărâri privind suplimentarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi alte alocări de la 
Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului. Pentru că în opinia publică din România s-a cristalizat 
ideea că aceste sume au fost alocate exclusiv pe criterii politice, vă rog să ne puneţi la dispoziţie situaţia detaliată a 
alocărilor din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului pentru anul 2013, către admnitraţiile publice 
locale. Solicitarea este motivată de faptul că alocările nu sunt efectuate transparent, de cele mai multe ori anexele la 
Hotărârile de Guvern nefiind publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
 
 

*** 
Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
Adresată:domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Maria Andreea Paul 
Obiectul interpelării: Lipsa asigurării transportului către şcoală şi pericolul iminent la care sunt expuşi zilnic 
elevii din comuna Cămărzana, judeţul Satu Mare 
 
Domnule ministru, 
 
Supun atenţiei dumneavoastră situaţia deosebit de gravă existentă în comuna Cămărzana, judeţul Satu Mare, care mi-
a fost adusă la cunoştinţă la cabinetul parlamentar din Negreşti Oaş. Zilnic, elevii sunt supuşi pericolului iminent din 
cauza firmei care asigură mijlocul de transport în comună, implicit al copiilor la şcoală. Pentru a ajunge la liceu sau la 
şcoală, copiii trebuie să parcurgă pe jos în jur de 3-4 km, până în faţa primăriei, acolo unde se află staţia de autobuz. 
De acolo iau autobuzul firmei S.C FLORIN PROD S.R.L, administrată de domnul Surdu Dumitru, care este şi şoferul 
mijlocului de transport. Problema este că şoferul, domnul Surdu Dumitru, cu care elevii sunt obligaţi să facă naveta 
zilnic, le pune viaţa în pericol. În primăvara anului 2013 acesta a paralizat, iar după o perioadă de cinci luni şi-a 
reluat activitatea, nefiind în totalitate recuperat. În aceste condiţii, soţia domnului Surdu îl însoţeşte permanent în 
cursele realizate, pe post de ajutor şi copilot. O astfel de situaţie nu mai poate continua. 
Totodată, sesizez şi o serie de alte probleme în localitate: 
 
• Deşi comuna Cămărzana este situată la 23 km de oraşul Negreşti Oaş, elevii nu au asigurat transportul zilnic 
la şcoală. 
• Abonamentul lunar al fiecărui elev este de 200 lei, bani care nu sunt decontaţi de către instituţiile de 
învăţământ.   
• În mijlocul de transport cu o capacitate de 46 de locuri călătoresc de fiecare dată peste 60 de elevi, la care se 
adaugă alte 15-20 alte persoane. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune în 
această privinţă. 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 
 

*** 
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Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
De către: deputat Florin Gheorghe 
Obiectul interpelării: Nereguli majore la examenele pentru obţinerea permiselor de conducere 
 

Domnule Ministru, 
 Trebuie să vă precizez, încă de la început, faptul că susţin eforturile Ministerului Afacerilor Interne în sensul 
diminuării numărului de accidente şi victime înregistrate pe drumurile publice din România. Cu toate acestea, nu pot 
să nu remarc faptul că, mai ales în ultimul an, accidentele înregistrate pe drumurile publice nu au fost mai puţine 
decât în anii precedenţi, iar activitatea de prevenţie este încă destul de modestă. În aceste condiţii, vă rog să precizaţi, 
domnule Ministru, următoarele: 
- ce acţiuni aţi întreprins pentru reducerea actelor de corupţie la examinarea şi eliberarea permiselor de 
conducere, deoarece în presa din România sunt dezvăluite aproape săptămânal situaţii de dare şi luare de mită la 
examinările pentru obţinerea permiselor de conducere? 
- cum aţi colaborat, în ultimul an, cu administraţiile publice locale în vederea realizării unor semnalizări şi 
marcaje care să preîntâmpine accidentele, chiar şi cele soldate doar cu pagube materiale? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei 
De către: deputat Maria Andreea Paul  
Obiectul interpelării: Cheltuielile cu personalul şi anomaliile semnalate în bugetul pentru anul 2014 aferent 
Ministerului Economiei  
 
 
Domnule ministru, 
 
Vă semnalez faptul că, în cadrul instituţiei pe care o conduceţi, proiectul de buget pe anul 2014 
suplimentează tocmai fondurile către domeniile care nu aduc niciun plus de valoare pentru economia 
românească. Fondurile alocate programelor care conduc la crearea de locuri de muncă au fost diminuate cu 
mai mult de un sfert (27%), de la 115 milioane lei în anul 2013 la 84,1 milioane lei în anul 2014. Este vorba 
despre fondurile pentru stimularea exportului, Programul Mihail Kogălniceanu, Programul de creştere a 
competitivităţii produselor industriale, Programul START, Programul pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, Programul naţional multianual de 
înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, dezvoltarea produselor turistice şi 
promovare turistică. În schimb, cheltuielile cu personalul ministerial sunt cu 2,5 milioane de lei mai mari şi 
se ridică la 86,6 milioane de lei, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile şi serviciile în valoare de 38 
milioane de lei. 
La Departamentul pentru Energie, cheltuielile de personal cresc de 3 ori, de la 3,5 milioane lei în anul 2013 
la 10,05 milioane lei în anul 2014. La Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de 
Afaceri şi Turism cheltuielile de personal se majorează cu 12%, de la 18,9 milioane lei în anul 2013 la 21,1 
milioane lei în anul 2014, conform proiectului de buget trimis Parlamentului României. 
Totodată, la conducerea Ministerului Economiei există un ministru, doi miniştri delegaţi şi 7 secretari de stat. În 
schimb, în Polonia, la nivelul Ministerului Economiei se află un ministru şi 2 secretari de stat. 
 
În aceste condiţii, vă întreb: 
 
1. De ce, în cadrul instituţiei pe care o conduceţi, cheltuielile cu personalul depăşesc fondurile cumulate alocate 
programelor de creare de noi locuri de muncă: stimularea exportului, Programul Mihail Kogălniceanu, Programul de 
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creştere a competitivităţii produselor industriale, Programul START, Programul pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, Programul naţional multianual de înfiinţare şi 
dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, dezvoltarea produselor turistice şi promovare turistică? 
2. Care este structura personalului din Ministerul Economiei pe departamente şi direcţii? 
3. Câte persoane din Ministerul Economiei se ocupă de strategia de reindustrializare lansată de fostul ministru 
Varujan Vosganian?  
4. Care este numărul de consilieri aferent fiecărui departament şi direcţie din Ministerul Economiei? Cum a 
evoluat acest număr în anul 2013 faţă de anul 2012?  
5. La cât se ridică valoarea remuneraţiei pentru consilierii menţionaţi mai sus în anul 2013? Cât reprezintă 
această remuneraţie din valoarea cheltuielilor de personal la nivel de minister? 
6. Cum estimaţi că va evolua numărul consilierilor, respectiv numărul total al personalului angajat în cadrul 
ministerului în anul 2014? Cât aţi alocat în anul 2014 pentru cheltuielile de personal aferente consilierilor? 
 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 
 
 
 

 Întrebări 
 
 

 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 

Situaţia  Institutului Regional de  Oncologie  de la Timişoara. 
 
Domnule ministru, 

 Municipiul Timişoara şi judeţul Timişul sunt cvasi-absente din listele de investiţii pe segmentul legat de 
sănătate. O promisiune uitată  de ministerul pe care îl conduceţi este cea legată de alocarea unei sume pentru 
demararea construcţiei Institutului Regional de Oncologie Timişoara.  

În data de 4 iunie 2013 v-am transmis interpelarea nr. 406 B referitoare la demararea construcţiei Institutului 
Regional de Oncologie Timişoara, la care până în prezent nu am primit nici un răspuns . În data de 30.09.2013 am 
revenit asupra acestui subiect cu o nouă interpelare. Nici la aceasta nu am primit până în prezent niciun răspuns. 

Menţionez faptul că în calitatea mea de deputat de Timiş am depus un amendament la Legea bugetului de stat 
pentru anul 2014, prin care solicitam majorarea sumelor de echilibrare cu suma de 495000 mii lei  pentru finanţarea 
unor lucrări de investitii a constructiei Spitalului de pe Calea Torontalului, km 5 – Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara, construcţie care se degradează pe zi ce trece. Amendamentul a fost respins atât în comisia de specialitate, 
cât şi în plenul reunit de majoritatea USL. Din punctul meu de vedere Institutul  Oncologic  de la Timişoara este o 
investiţie de interes naţional.   

De aceea, revin pentru a treia oară şi,vă solicit,domnule ministru, să-mi comunicaţi dacă pentru 
dumneavoastră şi pentru ministerul pe care îl conduceţi acest proiect este sau nu  o prioritate. 

Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 36 - 2013 săptămâna  16 - 20 

decembrie 2013   

 

119

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Inspecţia Naţională de Verificare a Seminţelor, nu am găsit date concrete privind veniturile şi 
cheltuielile realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Inspecţia Naţională de Verificare a 
Seminţelor: 
 
1. Care este numărul angajaţilor instituţiei dumneavoastră în prezent? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 
2014? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, Direcţia Control şi Sănătate, Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică, nu am găsit date concrete privind 
veniturile şi cheltuielile realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, 
Direcţia Control şi Sănătate, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Direcţia de Sănătate Publică şi Control în 
Sănătate Publică: 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 
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Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 
 

ransparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Domnule Ministru, 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de  Control şi Inspecţie al Ministerului Apărării Naţionale, Poliţia Militară, Direcţia Instanţelor 
Militare şi Direcţia de Prevenire şi Investigare a Corupţiei, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile 
realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de  Control şi Inspecţie al 
Ministerului Apărării Naţionale, Poliţia Militară, Direcţia Instanţelor Militare şi Direcţia de Prevenire şi Investigare a 
Corupţiei: 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională  
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Societăţii Informaţionale, nu am găsit date concrete privind veniturile 
şi cheltuielile realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi.  
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului Societăţii 
Informaţionale: 
1. Care este numărul angajaţilor instituţiei dumneavoastră în prezent? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Newsletter nr. 36 - 2013 săptămâna  16 - 20 

decembrie 2013   

 

121

*** 
 
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României 
  

Cheltuielile aferente consilierilor şi numirile în consiliile de administraţie şi în Adunarea generală a 
acţionarilor la companiile de stat 

 
 
Domnule Prim-ministru, 
 

Vă semnalez faptul că în bugetul pentru anul 2014 cheltuielile de personal cresc cu 1,64 miliarde lei, adică cu 
4% faţă de anul 2013. Practic, banii sunt alocaţi aparatului birocratic. Vă reamintesc că România este a şaptea ţară 
din UE cu cel mai mare număr de ministere – 17 în total – şi cu o structură stufoasă la conducere: celor 17 miniştri li 
se adaugă 9 miniştri delegaţi şi un viceprim-ministru care nu se află la conducerea unui minister. În plus, numai la 
conducerea Ministerului Economiei există un ministru, doi miniştri delegaţi şi 7 secretari de stat. În schimb, în 
Polonia, la nivelul Ministerului Economiei se află un ministru şi 2 secretari de stat. 
 

Grav este că întâlnim situaţii în care Proiectul de buget pe anul 2014 suplimentează tocmai 
fondurile către domeniile care nu aduc niciun plus de valoare pentru economia românească, cu se întâmplă 
la Ministerul Economiei. Fondurile alocate programelor care conduc la crearea de locuri de muncă au fost 
diminuate cu mai mult de un sfert (27%), de la 115 milioane lei în anul 2013 la 84,1 milioane lei în anul 
2014. În schimb, cheltuielile cu personalul ministerial sunt cu 2,5 milioane de lei mai mari şi se ridică la 
86,6 milioane de lei, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile şi serviciile în valoare de 38 milioane de lei. 

La Departamentul pentru Energie, cheltuielile de personal cresc de 3 ori, de la 3,5 milioane lei în 
anul 2013 la 10,05 milioane lei în anul 2014. La Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Mediul de Afaceri şi Turism cheltuielile de personal se majorează cu 12%, de la 18,9 milioane lei în anul 
2013 la 21,1 milioane lei în anul 2014, conform Proiectului de buget trimis Parlamentului României. 
 
În aceste condiţii, vă întreb: 

- Care este numărul total al consilierilor angajaţi în prezent la nivelul fiecărui minister, inclusiv al 
Aparatului propriu de lucru al Primului ministru şi al Departamentelor subordonate Primului ministru? 

- La cât se ridică valoarea remuneraţiei pentru consilierii menţionaţi mai sus? Cât reprezintă această 
remuneraţie din valoarea cheltuielilor de personal la nivelul fiecărei instituţii menţionate mai sus?  

- Cum a evoluat numărul de consilieri, respectiv numărul total de persoane angajate în anul 2013 faţă de 
anul 2012 în cadrul instituţiilor menţionate anterior? Cum au evoluat cheltuielile de personal aferente în 
aceeaşi perioadă?  

- Cum estimaţi că va evolua numărul consilierilor, respectiv numărul total al personalului angajat în cadrul 
instituţiilor menţionate anterior în anul 2014? Cât aţi alocat în anul 2014 pentru cheltuielile de personal 
aferente?  

- Câţi consilieri din aparatul propriu de lucru al Primului ministru şi câţi consilieri din ministere sunt numiţi 
în consiliile de administraţie şi în Adunarea generală a acţionarilor la companiile de stat? 

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

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

Noua procedură de informare şi consultare a angajaţilor cu privire la activitatea firmei 
 
Doamnă ministru, 
Potrivit noului proiect de hotărâre propus de Ministerul Muncii, sindicaliştii sau angajaţii trebuie să desemneze 
persoane care să se consulte cu managementul în privinţa activităţii firmei.  
În primul rând, adoptarea acestui proiect de hotărâre implică cheltuieli suplimentare cu sindicaliştii pentru activitatea 
de informare şi consultare a angajaţilor, fapt ce ar apăsa şi mai tare pe umerii IMM-urilor, deja sufocate de birocratie, 
taxe şi impozite.  
În al doilea rând, această prevedere încalcă politica de confidenţialitate a informaţiilor firmei, ceea ce ar putea genera 
conflicte în cadrul firmelor. 
Având în vedere situaţia critică actuală a stabilităţii financiare a IMM-urilor, vă întreb următoarele: 
1.Care este justificarea pentru implementarea proiectului de hotărâre propus de dumneavoastră? 
2.Care este impactul pe care îl are acest proiect de hotărâre asupra IMM-urilor?  
3.Ce costuri presupune acest proiect de hotărâre pentru o firmă cu 50, 100, 150, respectiv 200 de angajaţi in medie? 
4.În ce măsură afectează acest proiect de lege politica de confidenţialitate a firmei? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Control şi 
Verificarea Fondurilor Europene şi Direcţia Generală Control pentru Turism, nu am găsit date concrete privind 
veniturile şi cheltuielile realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
  
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Control şi Verificarea Fondurilor Europene şi Direcţia 
Generală Control pentru Turism: 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 
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*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 

 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia de Inspecţie Şcolară şi Agenţia 
Naţională pentru Sport şi Tineret, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile realizate în anul 
precedent sau privind numărul de salariaţi.  
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Direcţia de Inspecţie Şcolară şi Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret: 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 

 
Deputat 

Andreea Paul 
 

*** 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Perioada de programare 2014-2020 
 Domnule ministru, 
Rata de absorbţie a fondurilor europene se ridică la numai de 27% la începutul lunii decembrie, în condiţiile în care, 
la debutul acestui an, dădeaţi asigurări că vom atrage 50% din fondurile alocate ţării noastre. Cu o asemenea rată de 
absorbţie, România se poziţionează pe ultimul loc la atragerea de fonduri europene.  
Suntem în pragul unei noi perioade de programare, 2014-2020, şi nici până în prezent nu sunt stabilite ghidurile 
solicitanţilor pentru anulcare va urma. În aceste condiţii, riscăm mult ca anul următor să fie din nou unul 
pierdut aproape în totalitate. 
  
Având în vedere cele de mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
  
1.Care este data la care vor fi publicate ghidurile solicitanţilor? Care sunt principalele domenii si beneficiari vizati?  
2.Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere în anul 2014 pentru a înlătura birocraţia în accesarea fondurilor 
europene?  
3.Care sunt măsurile care vor fi luate pentru a stimula creşterea absorbţieifondurilor europene în următoarea perioadă 
de programare?  
 Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

 
Deputat 

Andreea Paul 
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*** 

 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Garda Naţională de Mediu, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile realizate în anul 
precedent sau privind numărul de salariaţi. 
  
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Garda Naţională de Mediu: 
 
1. Care este numărul angajaţilor instituţiei în prezent? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 
2014? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne  
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 
şi Poliţia Română, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile realizate în anul precedent sau privind 
numărul de salariaţi. 
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului 
Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Poliţia Română : 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
  

Reglementarea pieţei de desfacere a produselor agricole, reţele de colectare şi depozitare 
  
Domnule ministru, 
  
România are cel mai mare număr de exploataţii agricole din UE, de 32% din total (adică aproape 3,9 milioane 
exploataţii), urmată la o distanţă considerabilă de Italia cu 1,6 milioane exploataţii (13,5% din totalul UE), 
conform ultimelor date disponibile ale Comisiei Europene din recensământului agricol din anul 2010. Dezechilibrul 
structural ce influenţează agricultura este indicat de existenţa unui număr foarte mare de ferme mici în paralel cu 
fermele foarte mari. Cele mai frecvente sunt exploataţiile de până la 10 ha (97,8% din numărul total de exploataţii), 
întinse pe 38,7% din suprafaţa agricolă utilizată, urmate de exploataţii între 10-100 ha (1,8% din totalul 
exploataţiilor) care ocupă 12,4% din suprafaţă. Exploataţiile de peste 100 ha reprezintă doar 0,4% din exploataţiile 
totale şi ocupă 48,9% din suprafaţa agricolă utilizată. 
Prin urmare, accesul micilor producători în marile lanţuri de magazine este foarte mult îngreunat. 
În întreaga ţară, inclusiv în judeţul Satu Mare şi Ţara Oaşului, una dintre cele mai des invocate solicitări ale 
agricultorilor a fost crearea unei reţele de colectare şi depozitare de produse agricole, inclusiv a depozitelor 
frigorifice. 
  
Având în vedere problemele semnalate mai sus şi faptul că în luna decembrie Guvernul propune proiecte de lege 
privind reglementarea pieţei şi a produselor agricole, vă adresez următoarele întrebări: 
  
1.Care este valoarea fondurilor alocate din bugetul pe anul 2014 pentru realizarea pieţelor de desfacere, a centrelor de 
colectare şi a depozitelor pentru produsele agricole?  
2.Care sunt principalele judeţe vizate de aceste investiţii?  
 3.Care sunt criteriile pe baza cărora sunt desemnate judeţele în care vor fi realizate aceste investiţii?  
4.Când estimaţi că va fi realizată în toată ţară o astfel de reţea de centre de colectare şi depozitare a produselor 
agricole?    
5.Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere în anul 2014 pentru combaterea evaziunii fiscale din vânzarea cu 
amănuntul a produselor agricole? Când vor intra în vigoare aceste măsuri?  
 Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

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

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Casa 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile 
realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Casa Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale: 
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1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministrul delegat pentru Ape, Pădurii şi Piscicultură 
 

 
Nepublicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern care interzice comercializarea lemnului recoltat 

ilegal 
 
Doamnă ministru, 
Potrivit Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Ministerul Mediului, Hotărârea de Guvern care 
interzice comercializarea lemnului recoltat ilegal a fost adoptată în şedinţa de Guvern de pe 16 octombrie 2013. Cu 
toate acestea, respectiva Hotărâre de Guvern nu a fost publicată în Monitorul Oficial nici până astăzi. Acest lucru 
încurajează în mod clar pe toţi cei care intenţionează să taie ilegal pădurile, mai ales cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 
Guvernul nu face altceva decât să faciliteze evaziunea prin nepublicarea oficială a Hotărârii de Guvern, chiar în 
contextul dezbaterii noului Cod Silvic şi a discuţiilor referitoare la limitarea tăierilor abuzive.  
Doamnă ministru, ţinând cont de toate cele menţionate, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. De ce nu a fost publicată în Monitorul Oficial de două luni Hotărârea de Guvern care interzice 
comercializarea lemnului recoltat ilegal? 
2. La cât se ridică frauda fiscală înregistrată în rândul comercializării lemnului recoltat ilegal în ultimii doi ani? 
3. Cât s-a tăiat ilegal din pădurile României în ultimii doi ani?  
4. Care sunt măsurile pe care le-aţi luat pentru a opri defrişările ilegale? 
5. Ce măsuri veţi lua în anul 2014 pentru ca o astfel de situaţie să nu se mai repete? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor 
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, Agenţia de Sănătate Publică şi Inspectoratul de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier, nu am găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile realizate în anul 
precedent sau privind numărul de salariaţi. 
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Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului 
Transporturilor, Agenţia de Sănătate Publică şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier: 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adreastă domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 

 
Alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2013, pentru judeţul Vrancea 
 
 Domnule Ministru, 

Pe agenda ultimelor şedinţe de Guvern, din luna decembrie 2013, s-au aflat mai multe proiecte de hotărâri 
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului către administraţiile locale. 
Printre acestea s-a aflat şi un proiect de hotărâre privind alocarea a 8.281,984 mii lei pentru primăria localităţii 
Panciu, din Judeţul Vrancea. În justificarea acestor alocări s-a adus necesitatea plăţii ratelor şi dobânzilor restante 
aferente împrumuturilor contractate cu instituţiile bancare şi Ministerul Finanţelor Publice şi pentru asigurarea 
fondurilor necesare achitării arieratelor înregistrate la data de 31august 2013.  
În condiţiile în care, la începutul anului 2013, Guvernul a impus autorităţilor locale să-şi reducă datoriile cu 85% în 
mai puţin de trei luni, până la 31 martie, fiind creditate cu bani de la Trezorerie, vă rog să precizaţi, domnule 
Ministru, următoarele: 
- toate administraţiile locale din judeţul Vrancea aflate în imposibilitatea plăţii ratelor şi dobânzilor restante 
aferente împrumuturilor contractate cu instituţiile bancare şi Ministerul Finanţelor Publice vor beneficia de un 
asemenea sprijin sau doar Primăria Panciu, pentru care însuşi Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, domnul 
Marian Oprişan, a făcut mai multe drumuri la Bucureşti şi presiuni directe pe lângă MDRAP? 
- alocările aprobate de către Ministerul Finanţelor Publice pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru 
acoperirea arieratelor, altele decât cele înregistrate pentru realizarea de investiţii publice de interes local, nu 
reprezintă încurajarea discriminării între administraţii publice performante, care reuşesc să îşi acopere din resurse 
locale atât cheltuielile curente, cât şi planurile de investiţii şi administraţiile locale neperformante?  
- vă rog să ne puneţi la dispoziţie situaţia detaliată a alocărilor din Fondul de rezervă bugetară, pentru anul 
2013, pentru localităţile din Judeţul Vrancea. 
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat 

Mihai Florin Secară 
 

*** 
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Adresată domnului Dan Radu Ruşanu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară 
 
 

Licitaţia demarată pentru servicii de management în domeniul comunicării şi relaţiilor publice 
 

 
Domnule Preşedinte, 
ASF a demarat o licitaţie pentru servicii de manangement în domeniul comunicării şi relaţiilor publice pe un 

contract estimat la 1,1 milioane lei. Înţeleg că ofertele au fost depuse de RST Medial SRL Bucureşti şi LDK 
Consultants Engineers&Planners SRL Bucureşti.  

Domnul Radu Teodor Soviani deţine 100% din părţile sociale la RST Medial SRL Bucureşti şi este totodată 
purtătorul de cuvânt al ASF-ului. Contractul de prestări servicii despre care facem vorbire include şi poziţia de 
purtător de cuvânt. 

Acceptarea ofertei firmei domnului Radu Teodor Soviani poate fi un conflict de interese, conform art. 70 din  
Legea 161/2003, indiferent că domnul Soviani deţine doar funcţia de purtător de cuvânt în cadrul ASF-ului, şi nu şi 
cea de director de comunicare.   

De asemenea, dat fiind că ASF deţine un departament intern de comunicare şi relaţii publice, un contract la o 
asemenea valoarea şi care presupune aceleaşi servicii pe care le realizează departamentul Autorităţii, nu se justifică. 
Avem un conflict de interese în momentul în care externalizarea acestor servicii s-ar putea face către firma 
purtătorului de cuvânt al Autorităţii, servicii care includ inclusiv atribuţiile pe care le deţine acesta. Purtătorul de 
cuvânt al Autorităţii ar fi putut influenţa organizarea acestei licitaţii prin nerespectarea atribuţiilor care i-au revenit, şi 
astfel obligând autoritatea să apeleze la servicii din afară.    

Aşadar vă rog, domnule Preşedinte, să ţineţi cont de aceste observaţii şi să întreprindeţi măsurile necesare 
pentru a preveni un posibil conflict de interese. De asemenea, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, vă rog să-mi transmiteţi fişa postului pe care îl deţine purtătorul de cuvânt al ASF-ului 
şi care este durata contractului domnului Radu Soviani. 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris, 
 

Deputat 
Gheorghe Udrişte 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Garda Financiară, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor, nu am 
găsit date concrete privind veniturile şi cheltuielile realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi.  
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Garda Financiară, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor: 
 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
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3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 

 
Adresată Ministerului Culturii  
 

Transparenţa informaţiilor privind instituţiile publice 
 
Transparentizarea informaţiilor publice este o obligaţie a tuturor instituţiilor publice, conform legii nr. 544/2001. 
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu toate informaţiile de interes public, 
precum structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al acesteia. După mai multe cercetări 
referitoare la Corpul de Control al Ministerului Culturii şi Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, nu am găsit 
date concrete privind veniturile şi cheltuielile realizate în anul precedent sau privind numărul de salariaţi. 
 
Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă întreb următoarele cu privire la Corpul de Control al Ministerului Culturii şi 
Oficiul Român pentru Drepturi de Autor: 
1. Care este, la momentul actual, numărul angajaţilor în fiecare din instituţiile menţionate mai sus? 
2. Care sunt veniturile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi sumele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
3. Care sunt cheltuielile totale realizate în anul 2012, estimările pentru anul 2013 şi cele prevăzute pentru anul 2014 
pentru fiecare dintre instituţiile menţionate mai sus? 
Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
 

Deputat 
Andreea Paul 

 
*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului –Dan Diaconescu 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

 Modificările la Codul Penal şi Legea amnistiei trădează lipsa de transparenţă a procesului legislativ din 
Parlamentul României 

 
Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi colegi, 
 
 Săptămâna trecută a avut loc o mişcare de o rară lipsă de inspiraţie politică, care ne-a readus în prim planul 
Europei, din nou cu un subiect controversat care îşi va produce efectele negative mult timp de acum încolo în ceea ce 
priveşte credibilitatea noastră externă şi statutul nostru de partener stabil şi predictibil atât în Uniunea Europeană cât 
şi în Parteneriatul Strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii.  

Am încercat de foarte multe ori să explic de la această tribună faptul că responsabilitatea ar trebui să ne ofere 
principiile pe care să ne ghidăm acţiunile şi gesturile politice. Anul acesta s-au împlinit 101 ani de la trecerea în 
nefiinţa a unuia dintre cei mai mare reformatori şi oameni de stat pe care România i-a avut în lunga sa istorie. Spiru 
Haret ar trebui să fie un exemplu pentru clasa politică şi pentru guvernanţii de astăzi, un exemplu care prin 
tenacitatea sa, prin perseverenţa sa şi prin responsabilitatea de care a dat dovadă faţă de România a reuşit să schimbe 
din rădăcini sistemul de educaţie şi să pună bazele unui învăţământ modern ale cărui roade le culegem şi astăzi. Chiar 
dacă subiectul declaraţiei mele politice este cu totul altul, această scurtă paranteză vine ca un elogiu pentru unul 
dintre cei mai responsabili oameni politici pe care România i-a cunoscut, într-un timp în care responsabilitatea 
politică este un principiu urmat de puţini şi golit în totalitate de sens pentru cei mulţi. 

Revenind la subiectul modificărilor legislative de o enormă iresponsabilitate, trebuie să spun că atât modelul 
actual al legii amnistiei cât şi modificările la Codul Penal pătează de două ori reputaţia instituţiei pe care o 
reprezentă, stimaţi colegi. Parlamentul s-a aflat istoric la cele mai joase cote de încredere, imaginea acestei instituţii a 
fost terfelită atât din interior cât şi din exterior încât te aştepţi ca funcţia de parlamentar să fie un stigmat pe pielea 
oamenilor politici din România.  

Unul din motivele pentru care această imagine este la pământ este dat tocmai de lipsa de responsabilitate şi 
încredere de care unii dintre noi dau dovadă. Problema scandalului internaţional în care Parlamentul a fost târât are 
două surse foarte clare. În primul rând vorbim de problema de fond: modificările legislative care s-au operat prin cele 
două iniţiative puse săptămâna trecută pe ordinea de zi, ridică deasupra legii o serie întreagă de beneficiari ai 
demnităţilor publice, fie că vorbim de parlamentari fie că vorbim de magistraţi, fie că vorbim de preşedintele ţării. 
Dar până să ne întoarcem la esenţa acestor modificări de fond, primul lucru care s-a observat pe ambele maluri ale 
Atlanticului a fost chestiunea de formă.  

Stimaţi colegi, 
Consider inadmisibilă organizarea de şedinţe secrete în Parlamentul României. Consider că transparenţa 

procesului legislativ trebuie respectată, aşa cum scrie şi în regulamentul pe care suntem obligaţi să-l respectăm toate 
şedinţele comisiilor de specialitate din Parlament sunt publice, excepţie făcând cazurile în care preşedintele de 
comisie consideră că trebuie să fie secrete. Întâlnirile nocturne în comisiile din care facem parte pot surveni doar 
atunci când avem de gestionat probleme de maximă urgenţă. Cu ce se justifică urgenţa în modificările care s-au adus 
Codului Penal? Nimeni nu poate răspunde cinstit la această întrebare, pentru simplul fapt că urgenţa nu este niciodată 
o condiţie când vorbim de modificări de o asemenea importanţă.  
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Decizia politică nu este asumată şi acest lucru nu face altceva decât să adâncească suspiciunile care planează 
asupra întregului nostru proces legislativ. Sunt atât de multe legi care au efecte beneficie dar care de acum încolo vor 
fi privite cu reticenţă de restul instituţiilor statului dar şi de organismele internaţionale doar din cauza faptului că unii 
dintre noi au considerat oportună organizarea şedinţelor de taină ale comisiei juridice de disciplină şi imunităţi din 
Camera Deputaţilor.  

Salut reacţia promptă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a Consiliului 
Suprem al Magistraturii atât la problemele de fond cât şi la cele de formă care înconjoară proiectul de modificare a 
Codului Penal pe care plenul Camerei l-a adoptat săptămâna trecută. 

Aceste reacţii trădează lipsa de transparenţă a procesului legislativ chiar mai mult decât modificările pe fond 
ale legislaţiei penale. De asemenea trebuie să luăm act de petrecerea unui fapt fără precedent în România şi, 
îndrăznesc să spun, în Europa. Vizita ambasadelor Franţei, Germaniei şi Olandei în Parlamentul României, pentru a 
investiga la faţa locului care sunt modificările legislative care au inflamat presa naţională şi internaţională dar şi 
cancelariile puterilor Occidentale.  

Trecând acum la chestiunea de fond, nu putem să ne plasăm stimaţi colegi, deasupra legii. Faptul că noi ne 
aflăm astăzi aici se datorează prea puţin unui efort personal şi egoist şi mult mai mult voinţei şi dorinţei electoratului 
care ne-a acordat cu un an în urmă un vot de încredere la alegerile generale. Puterea atrage după sine o 
responsabilitate pe care trebuie să o respectăm şi de care trebuie să ţinem cont de fiecare dată când ridicăm mână să 
votăm pe o lege. Este păcat că cei dintre noi care nu au avut nimic de a face cu aceste demersuri, şi constat din 
fericire că este vorba de cei mai mulţi dintre noi am fost puşi în situaţia să votăm asemenea rapoarte făcute pe 
genunchi şi distribuite în grabă cu 5 minute înaintea votului final.  

Avem cred cu toţii capacitatea de a înţelege diferenţele dintre funcţionarii publici şi demnitari. Nu cred că 
vreun coleg dintre noi a fost confundat vreodată cu secretarul unui oraş sau al unei comune. Nu cred că legea, în afara 
cazurilor de corupţie, mită şi conflict de interese tratează similar funcţionarul public cu miniştrii sau parlamentarii. 
Aceste argumente ne trimit încă o dată cu gândul la faptul că modificările operate pe Codul Penal sunt făcute cu 
dedicaţie, vizând scoaterea în afara competenţei justiţiei a unui set de infracţiuni stipulate în Codul Penal.  

Analizele pe acest subiect sunt suficiente şi nu cred că merită să mai zăbovim prea mult asupra lor. Datele 
sunt suficient de clare, fără nici un motiv un grup limitat de oameni au sacrificat transparenţa decizională a 
Parlamentului şi reputaţia naţională şi internaţională a întregii instituţii pentru un scop mult prea mărunt. Configuraţia 
politică actuală ar fi făcut clar faptul că Preşedintele va retrimite spre reexaminare proiectul de modificare a Codului 
Penal, asta dacă CCR nu decide înainte că legea nu este constituţională ceea ce s-ar putea petrece. Cu toate acestea 
cineva a considerat că este bine să continue. 

Momentul decisiv stimaţi colegi, momentul care va decide pentru toţi dacă responsabilitatea redevine un 
principiu de urmat în politica românească, va veni atunci când aceste modificări se vor întoarce în dezbaterea 
parlamentară.  

Fac un apel pe această cale, înainte să-mi închei intervenţia, la toţi cei care au capacitatea de a decide pentru 
binele instituţiei Parlamentului şi pentru binele electorilor. Trebuie ca dezbaterile ce vor urma atât pe marginea 
modificărilor propuse la Codul Penal cât şi pe marginea Legii amnistiei şi graţierii să se desfăşoare cu maximă 
transparenţă. Fac un apel către membrii societăţii civile să facă toate demersurile necesare pentru a fi prezenţi la 
dezbateri şi fac un apel către conducerea Camerei Deputaţilor să vegheze asupra corectitudinii desfăşurării şedinţelor 
atât în ceea ce priveşte condiţiile de cvorum cât şi în ceea ce priveşte programul de lucru.  

Este o problemă pe care nu mai avem voie să o repetăm. La sfârşitului legislaturii trecute, înainte să ocup 
funcţia de parlamentar, am asistat cu stupoare la desfăşurarea unui set de evenimente la fel de absconse ca şi acestea. 
Atunci am pus aceste acţiuni pe baza unui război politic total între preşedintele ţării şi majoritatea parlamentară, lucru 
care deşi nu justifica forţarea legii până la limita ruperii, oferea o explicaţie raţională pentru cele întâmplate. Acum 
nici măcar această urmă de raţiune nu o pot găsi în cele întâmplate săptămâna trecută.  

Dacă în vara lui 2012 responsabilitatea pentru aşa numita lovitură de stat a fost asumată de o majoritate 
parlamentară care şi-a propus scăparea României de Traian Băsescu, acum îmi este foarte greu să realizez care sunt 
motivele pentru care două legi care scot răspunderea pentru corupţie şi conflicte de interese din responsabilitatea 
demnitarilor, au fost votate în grabă, în şedinţe de comisie ţinute cu doar câteva ore de începerea plenului Camerei 
Deputaţilor.  

Este de datoria noastră să oprim cu orice preţ astfel de practici până nu este prea târziu, chiar dacă răul care s-
a făcut pe plan extern este foarte greu de remediat, misiunea noastră este să încercăm să reparăm aceste greşeli şi să 
le prevenim pe viitor şi acest lucru nu se poate face în opinia mea fără asigurarea unui proces legislativ transparent, 
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democratic şi ireproşabil la care să participe negreşit atât membri societăţii civile cât şi reprezentanţii instituţiilor 
implicate. Stă în puterea noastră să asgurăm un astfel de mediu aici, în Parlament, indiferent de ordinele politice care 
vin pe linie de partid. Ţine de deontologia noastră ca reprezentanţi ai legislativului, de preţuirea pe care o avem faţă 
de instituţia pe care o reprezentăm şi nu în ultimul rând de responsabilitatea noastră ca oameni şi ca români. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioana Dumitru 

 
*** 

    
 

 Stimaţi colegi parlamentari, 
 
 Acum la un an de zile de la alegerile parlamentare, în pragul sărbătorilor de iarnă, spun cu tristeţe acest lucru. 
De marţea trecută, numită plastic „marţea neagră”, toată opinia publică dezbate superimunitatea parlamentarilor, 
posibilitatea ca marii corupţi să fie eliberaţi din închisoare, îndepărtarea termenului la care România va intra în 
spaţiul Schengen. Desigur că sunt probleme importante, desigur că merită analizate, dar nu-i mai puţin adevărat că pe 
cei mai mulţi  români îi doare propria sărăcie şi propriul nivel de trai. Pentru toţi se apropie sărbătorile de iarnă şi 
fiecare se uită cu speranţă spre Guvernul USL. Guvern care, pentru a le câştiga încrederea şi voturile, le-a promis o 
viaţă mai bună, măriri de pensii şi salarii, dreptate până la capăt. Guvern care e preocupat să-şi împartă pentru sine 
favoruri şi dreptăţi. Pentru români? O altă iluzie, o altă dezamăgire. Şi spun: Doamne, ocroteşte-i pe români! 
Guvernul USL le-a pregătit numeroase surprize: odată cu începutul anului, preţul energiei electrice va creşte cu 1% la 
consumatorii casnici şi cu 2% la cei industriali. Asta înseamnă că, pe lângă factura mărită, vom plăti mai scump 
pentru tot ce consumăm. „Surprizele” nu se opresc aici! Tot de la începutul anului se vor scumpi gazele pentru 
populaţie, iar mărirea va fi semnificativă, adică vom plăti pentru gaze mai mult cu 19,4%. Tot la începutul anului, 
Guvernul USL va schimba modalitatea de calcul a accizelor. Aceasta va duce la o majorare cu 3% a lor. Ce înseamnă 
asta pentru fiecare dintre noi? Înseamnă că se vor scumpi băuturile alcoolice, ţigările, dar şi combustibilul. Motorina 
mai scumpă înseamnă mâncare mai scumpă, înseamnă transport mai scump, înseamnă lipsuri mai multe. Deşi noi, 
parlamentarii PP-DD, am semnalat de nenumărate ori acest lucru, deşi am spus, inclusiv de la tribuna Parlamentului, 
că taxe mai multe şi biruri mai grele vor  sărăci şi mai mult acest generos popor, majoritatea USL şi-a continuat 
politica de sărăcire. Deci „Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de amar, plânsul nostru-i în zadar, Doamne, 
ocroteşte-i pe români!”  
 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Luminţa –Pachel Adam 

 
*** 

 
 

Scrisoarea cetăţenilor României către politicienii români! 
 
Dragi colegi, 
Vă prezint o scrisoare primită de la cetăţeni din România pe care am fost rugată să o aduc la cunoştinţă publică, 
tuturor politicienilor români. Îndeplinesc această dorinţă, invitându-vă să meditaţi la conţinutul mesajului său: 
 
Doamnei deputat Maria Dragomir, 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa tuturor parlamentarilor această scrisoare a noastră, a oamenilor care din 4 
în 4 ani suntem alegători şi care, între cei 4 ani suntem, de cele mai multe ori, ignoraţi chiar de politicienii pe care i-
am ales! Avem încredere că mesajul nostru va ajunge la cei care au fost aleşi de noi pentru a prezenta un punct de 
vedere pe care măcar să-l cunoască dacă nu să şi ţină cont de el… 
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Alegerile din anul 2012 (deşi pare greu de crezut, a trecut doar un an de atunci) au venit cu o mare rază de 
speranţă şi cu o uriaşă undă de aşteptare din partea multora dintre noi. Nu doar procentul de aproape 70% în favoarea 
USL, dar şi dorinţa profundă de schimbare au fost elementele care ne-au animat pe toţi atunci când am votat. 

Desigur, împotriva multora dintre nemulţumirile care există, nu putem spune că suntem atât de dezamăgiţi să 
regretăm votul de acum un an, însă nici nu putem să nu le atragem atenţia celor care se găsesc, în acest moment, în 
Parlamentul României, asupra situaţiei concrete care îi preocupă pe cei mai mulţi dintre noi. Iar principala noastră 
preocupare este, dragii noştri parlamentari, viaţa noastră! Nivelul nostru de trai, puterea de cumpărare, mărimea sau 
micimea salariului, explozia de preţuri, apariţia de noi taxe şi impozite, toate problemele care generează o situaţie 
greu de acceptat - aceea de prelungire a sărăciei până în străfundurile ţării noastre! Desigur, Parlamentul nu este 
principalul responsabil, Guvernul este cel care răspunde de politica economică, însă trebuie să fiţi de acord cu noi că 
împreună (Parlament şi Guvern) trebuie să fiţi preocupaţi nu de jocuri politice, nu de faulturi săptămânale perorate la 
televiziuni, nu de circ (la latini era măcar însoţit de pâine!), nu de acuzaţii şi dezminţiri ci, pur şi simplu, să fie văzută 
preocuparea pe care dumneavoastră, parlamentarii şi Guvernul trebuie să o aveţi pentru viaţa românilor, viaţa 
cetăţenilor, viaţa oamenilor pur şi simplu, cei care, înainte de a fi alegători sunt oameni!  

Pesimiştii spun că anul 2013 a fost, pentru România, un an prost, iar anul 2014 care tocmai se apropie va fi şi 
mai rău decât 2013! Optimiştii au alt punct de vedere şi cred că anul 2014 va fi anul unei deschideri economice care 
să genereze şi îmbunătăţirea nivelului de trai. Desigur şi unul şi celălalt se pot înşela, iar adevărul să se afle undeva la 
mijloc, dar dincolo de toate aceste observaţii trebuie să fiţi de acord cu noi că, din punct de vedere economic, stăm 
rău, stimaţi parlamentari! Şi aici este vorba nu doar de problemele economice de nivel planetar care reverberează şi 
în situaţia economiei româneşti, ci faptul că nu s-a deschis un drum nou, pur şi simplu altul pe care să evolueze 
economia românească.  

Se spune că industria şi agricultura ar reprezenta soluţia pentru România, însă în condiţiile în care pământul 
românesc va putea deveni, în anul 2014, al oricui fără nici un fel de garanţie pentru a putea satisface interesele 
românilor, în primul rând, semnele pot fi destul de îngrijorătoare. Într-adevăr, prin agricultură, prin prelucrarea 
produselor agricole, prin dezvoltarea industriei alimentare România ar putea oferi acel ceva de care Europa, ca să nu 
spunem toată lumea, ar avea nevoie. Prin semnarea protocoalelor cu premierul chinez s-a deschis o perspectivă - este 
nevoie de hrană, iar România poate oferi această hrană, motiv pentru care îndemnul nostru este ca oamenii să se 
apuce să crească animale! Dar pentru asta au nevoie de ajutorul statului pentru că oamenii nu au bani! O intervenţie 
în favoarea cetăţenilor, o politică în favoarea omului simplu, impunerea unui sistem de relansare economică pentru 
micii fermieri, pentru toţi cei care doresc să aibă ceva mai mult, muncind pentru asta, trebuie să reprezinte unul dintre 
obiectivele principale ale dumneavoastră, politicienii din Parlament şi din Guvern! Aşteptările noastre sunt multe, iar 
înaintea oricărui an nou speranţele sunt la fel de mari. Important este ca gândul să vă fie, în 2014, la binele nostru, al 
tuturor, astfel încât să nu ajungem în situaţia de a schimba formula celebră: „Semne bune anul are!“ în cea pe care am 
auzit-o, în ultimul timp: „Semne bune? ANULARE!“… Gândiţi-vă la noi, stimaţi politicieni! Să aveţi un an mai 
bun!...  
Vă mulţumesc,  
 

Deputat 
Maria Dragomir 

 
*** 

 
 Interpelare 

 
Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministrul României  
De către: deputat Valentin Blănariu 
Obiectul interpelării: Inlăturarea efectelor exploziilor produse la două blocuri de locuinţe din Municipiul 
Reşiţa, jud. Caraş-Severin 
 
Stimate Domnule Prim-Ministru, 
 
Anii 2012 şi 2013 au fost pentru Municipiul Reşiţa ani de tragedie. Într-un interval de aproape exact un an s-au 
produs două explozii la două blocuri de locuinţe:  
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Pe 01.09.2012 o explozie a devastat blocul de locuinţe cu 4 etaje şi două scări pe Aleea Gugu nr. 1. Trei persoane au 
fost rănite şi o persoană a decedat în urma rănilor suferite. 20 de familii au rămas fără casă. Deflagraţia a afectat grav 
structura de rezistenţă a blocului şi elementele structurale. Suma necesară refacerii pagubelor la blocul de locuinţe 
este evaluată la 1.127.960 lei. 
Pe 01.10.2013 o explozie a devastat blocul de locuinţe cu 10 nivele, din care 8 etaje cu locuinţe pe Aleea Vlădeasa 
nr. 1. Trei persoane au fost rănite şi o persoană a decedat în urma exploziei. 32 de familii au rămas fără locuinţe. 
Deasemenea structura blocului şi a elementelor structurale a fost grav afectată. Liftul a fost distrus în totalitate. 
Bunuri imobile şi mobile din vecinătatea blocului au suferit pagube consistente. Suma necesară refacerii pagubelor la 
blocul de locuinţe este evaluată la 747.162 lei. 
Autorităţile locale au reacţionat cu toată capacitatea şi au intervenit cu toate măsurile de urgenţă necesare, printre 
care şi cazarea familiilor fară alte posibilităţi. 
Totuşi nici astăzi aceste familii nu s-au întors în locuinţele lor, fie că asigurările obligatorii pentru locuinţe nu preiau 
aceste daune produse de explozii, fie că refacerea structurală a clădirilor nu s-a putut realiza din lipsa fondurilor 
necesare. 
Astfel, Instituţia prefectului şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin a înaintat către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor Publice trei solicitări în vederea avizării 
unui proiect de Hotărâre a Guvernului - ultimul proiect referindu-se la ambele blocuri de locuinţe – pentru alocarea 
sumelor necesare reabilitării blocurilor afectate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat 2013, pentru Municipiul Reşiţa, jud. Caraş-Severin însoţite de toată documentaţia necesară. 
Ca urmare a primelor două solicitări din 24.09.2012 şi 29.01.2013 au fost dezbătute două proiecte de Hotărâre dar au 
fost respinse. Ultima solicitare nu a fost onorată nici măcar cu introducerea proiectului de Hotărâre pe ordinea de zi a 
Guvernului. 
Anual se produc cca. 180 de situaţii de urgenţă generate de scăpări de gaze sau explozii ale gazelor combustibile 
urmate de ca. 8 decese şi ca. 53 de răniţi. 
Având în vedere aceste expuneri vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
 

1. Când va fi introdus pe ordinea de zi a Guvernului proiectul de Hotărâre iniţiat de Instituţia Prefectului şi 
Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu adresele din 06.11.2013? 

2. În cazul în care în continuare refuzaţi aprobarea unei Hotărâri pentru sprijinul celor 52 de familii, ce 
propuneri de sprijin aveţi pentru aceşti oameni? 

3. Ce măsuri legislative va lua Guvernul în anul 2014 pentru prevenirea acestor evenimente tragice? 
Solicit răspuns în scris şi oral. 
 
 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Proiecte pentru noi aşezăminte culturale 
 
Stimate domnule ministru, 
 

În ultimii 24 de ani, după cum bine ştiţi, în România s-au construit foarte puţine aşezăminte culturale. Mai 
mult, o mare parte din cele care au funcţionat până la revoluţie au fost distruse sau sunt căzute în paragină, iar ceea ce 
s-a mai construit a fost doar opera unor edili conştiincioşi.  

În contextul în care fiecare comunitate trebuie să aibă un centru cultural civilizat de nivel european, consider 
că ministerul pe care îl conduceţi ar trebui să se implice mult mai mult în revitalizarea acestor aşezăminte culturale, 
inclusiv prin alocaţii bugetare pentru construcţia acestora. 

Vă întreb cu respect: 
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1. Câte aşezăminte culturale noi au fost ridicate în România după 1990 şi, punctual, câte din acestea sunt în judeţul 
Brăila? 
2. Ce proiecte aveţi în acest sens pentru anul 2014, la nivel naţional şi specific pentru judeţul Brăila? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 

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

Memoriul doamnei Florica Petrache din municipiul Brăila 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Vă aduc la cunoştinţă memoriul doamnei Florica Petrache, din municipiul Brăila, care, prin intermediul meu, 
vi se adresează în speranţa rezolvării situaţiei delicate în care se află. „Subsemnata, Petrache Florica, domiciliată în 
Brăila, vă aduc la cunoştinţă următoarele: sunt născută pe data 02.08.1955 şi am dreptul să ies la pensie, conform 
Legii 263 din 2010, în octombrie 2015. Deoarece nimeni nu mă mai angajează la vârsta mea, trăiesc din venitul 
soţului în valoare de 560 lei. Faţă de cele relatate vă rog să dispuneţi!”, se arată în scrisoarea a cărei destinatar final 
sunteţi dumneavoastră. 

Acesta este conţinutul unei fişe de audienţă, din cele şapte înregistrate în ultima lună la biroul meu 
parlamentar exclusiv pe această tematică. Ce am putea să dispunem pentru această doamnă, când amendăm o lege 
lipsită de realism cu măsuri şi mai ştiinţifico- fantastice?! Ce ar putea să înţeleagă toţi aceşti oameni bulversaţi de la 
an la an cu dispoziţii contradictorii, gen „contează grupa de muncă”, sau „nu mai contează grupa de muncă”, 
„contează cât ai muncit”, sau „ba contează cât ai cotizat”?!... 

Sunt sigură că ştiţi, doamnă ministru, că sunt mii de cazuri în România asemenea celei al doamnei Petrache, 
bărbaţi şi femei deopotrivă, care nu-şi găsesc locul în societate pentru că statul nu le oferă alternative. Sunt mii de 
oameni care vor să muncească, dar unde, când investiţiile pentru crearea locurilor de muncă frizează ridicolul, iar 
oamenii de afaceri nu sunt încurajaţi să recalifice oameni de vârsta doamnei Petrache?! De ce trebuie să o penalizăm 
pe doamna respectivă cu 0,75% pentru fiecare lună de pensie anticipată, dacă noi nu-i oferim posibilitatea să-şi 
completeze stagiul maxim de cotizare?! Ori cumva nu mai are societatea românească nimic de construit şi refuzăm 
dreptul la muncă şi la un trai decent acestor oameni care, de fapt, au dus tot greul pe umerii lor?! Da, Germania, 
Franţa sunt ţări care-şi pot „permite” astfel de legi pentru că sunt conştiente de utilitatea şi importanţa fiecărui 
membru al comunităţii lor, iar noi ne „permitem” doar să-i ignorăm şi să-i sfidăm. 

Vă întreb respectuos stimată doamnă ministru: 
1. Ce măsuri va lua Ministerul Muncii pentru a ameliora efectul acestei legi? 
2. Care este politica de corelare a legii respective cu legislaţia europeană, una bazată pe realităţile autohtone? 
3. Ce răspuns îi daţi dumneavoastră doamnei Florica Petrache din Brăila, ce trebuie sa facă domnia sa? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 
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Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 

Situaţia alarmantă şi perspectivele sumbre ale Armatei Române. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

„A se îmbăta cu apa rece” a  devenit o caracteristică a poporului român, dornic să creadă mai mult decât este 
necesar în conducătorii săi şi pentru liniştea confortului său psihologic, agăţându-se de orice speranţă. La 29 martie 
2004, România devenea membru cu drepturi depline al Alianţei Nord Atlantice (NATO), acesta fiind cel mai mare 
succes al politicii externe româneşti din 1989 încoace. Integrarea în structură nord-atlantică a fost un proces 
îndelungat, a cărui constanţa a constituit-o largă susţinere a poporului român, pentru care calitatea de membru NATO 
echivalează cu garanţia securităţii şi stabilităţii pe plan extern şi am sperat că acest lucru va menţine armata română 
în planul prioritar al oricărui partid aflat la guvernare. Dar, dincolo de bătălia populistă legată de cine a dus România 
în NATO restul este un mare bluf! Cartea Alba a Apărării, document însuşit de Guvernul României, arată foarte clar 
situaţia deplorabilă în care se află Armata Română: actuala structură a Armatei României este, în unele părţi, 
dezechilibrată, organizată uneori pe criterii de circumstanţă şi consumatoare de resurse; structura Armatei, inclusiv 
sistemul de comanda si control nu mai răspund, in ansamblu, nevoilor actuale ale misiunii si nu sunt compatibile cu 
structurile de conducere ale celorlalte state membre UE si NATO; structura de forte a Armatei Romane s-a redus 
drastic, de la 330.000 de militari in anul 1990, la 90.000 in prezent, numarul maxim de posturi finantate de la bugetul 
de stat fiind de aproximativ 82.000. Procesul nu a fost sustinut de alocarea constanta a resurselor necesare 
modernizarii si inzestrarii, fapt care a condus la scaderea graduala a capacitatii de lupta si interventie pana la un nivel 
critic. Acelaşi document arată că în privinta capacitatii operationale a fortelor, aceasta este redusa, fiind afectata grav, 
atat de starea de operativitate a tehnicii, cat si de nivelul de instruire, astfel: echipamentele majore sunt nefunctionale 
in proportie de 60%, cu tendinte de agravare a situatiei; ca urmare a subfinantarii mantenantei, starea de operativitate 
a tehnicii de aviatie si de aparare aeriana cu baza la sol a atins un prag critic. Acelasi trend se manifesta si la tehnica 
specifica Fortelor Terestre si la unele tipuri si clase de nave din inzestrarea Fortelor Navale; asigurarea materiala a 
instructiei si echipamentul individual sunt improprii, reglementate defectuos si cu un grad de asigurare sub necesar; 
nivelul de pregatire a fortelor destinate servicului de lupta este mentinut sub dificultate la standard NATO si prezinta 
vulnerabilitati, in special in ceea ce priveste reactia impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian 
national si comun NATO si in cresterea numarului de catastrofe aviatice; obiectivele asumate fata de NATO nu sunt 
indeplinite la standardele cerute. De asemenea, în privinta infrastructurii militare (cazarmi, infrastructura), aceasta 
prezinta un „nivel ridicat de risc pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor curente” 

Domnule ministru, în acest context îmi permit să vă întreb : 
1. Care este capacitatea combativă sau de ripostă a Armatei Române la acest moment? 
2. Ce buget aţi solicitat pentru anul 2014 , documentul mai sus menţionat specificând clar faptul că bugetul 
Ministerul Apărării are nevoie de o suplimentare graduală cu 0,3% din PIB anual până la nivelul de 2% din PIB, şi 
care este procentul obţinut? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Marioara Nistor 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Situaţia muzeelor retrocedate din România, şi îndeosebi din Giurgiu. 
 
Stimate domnule ministru, 
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Asociaţia de Ştiinţe Etnologice (ASER) din România şi alte instituţii din domeniul cultural au analizat 
situaţia unor muzee din 25 de judeţe ale României, între care şi Giurgiu, care sunt obligate, în urma unor sentinţe 
judecătoreşti, să elibereze imobilele în care funcţionează de multe decenii. Este vorba despre un număr de 60 de 
imobile care au fost sau sunt în curs de retrocedare, obligate să îşi mute patrimoniul în alte spaţii  sau pur şi simplu să 
fie desfiinţate. 

În această situaţie fără îndoială gravă, consider că autorităţile centrale şi locale trebuie să ia urgent măsuri 
pentru protecţia şi salvarea instituţiilor muzeale, în contextul în care Guvernul trebuie să rezolve cât mai grabnic 
fenomenul retrocedărilor şi despăgubirilor, la cererea Curţii Europene a Drepturilor Omului. O soluţie avansată de 
asociaţiile profesionale din domeniul cultural şi muzeal este amendarea Legii nr. 247/2005 şi a Legii nr. 10/2001, 
prin introducerea unui moratoriu cu reglementări speciale în vederea protejării acestor instituţii care tezaurizează 
patrimoniul cultural al României. Lipsa de protecţie a acestor instituţii publice de cultură specializate, care au 
obligaţia să tezaurizeze patrimoniul cultural naţional mobil al ţării, este îngrijorătoare şi poate avea consecinţe 
dramatice. Între sediile de muzee cu spaţii retrocedate se numără şi Muzeul de Artă Populară de la Floreşti-Stoeneşti, 
din judeţul Giurgiu, iar la capitolul muzee în curs de retrocedare se înscrie şi imobilul Casa de piatră „Udrişte 
Năsturel”, aflat în administrarea Muzeului Ţăranului Român Bucureşti.  

Analizând consecinţele negative ale retrocedărilor acestor instituţii culturale de prim rang ale României, vă 
întreb cu respect domnule ministru: 
1. Ce măsuri are în vedere Ministerul Culturii pentru a împiedica retrocedarea muzeelor din România, şi, implicit, a 
salva patrimoniul cultural? 
2. Care este situaţia actuală Muzeului din Floreşti-Stoeneşti, a cărui spaţii au fost retrocedate, şi ce soluţii există 
pentru salvarea acestuia? 
3. Ce se întâmplă cu Muzeul Casa de piatră „Udrişte Năsturel”, respectiv dacă au fost finalizate procedurile de 
retrocedare, şi cine este noul proprietar? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului ministru Daniel Constantin,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Plata ajutorului de minimis pentru agricultorii afectaţi de secetă 
 
Stimate domnule ministru, 
 

La nivel naţional, Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene încă nu au finalizat plata 
ajutorului de minimis acordate producătorilor agricoli care au suferit pagube din cauza secetei de anul trecut, în baza 
Hotărârii de Guvern nr. 897/2012. Potrivit acestui document, agricultorii care au suferit prejudicii din cauza secetei 
urmează să primească de la stat 100 de lei la hectar, pentru cei cu până la 10 hectare de teren cultivat. La nivel 
naţional se pare că este vorba despre sute de mii de producători agricoli afectaţi, suma totală fiind de ordinul a sute de 
milioane lei.  

În aceste condiţii, vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Care sunt restanţele avute în acest moment de MADR pentru plata despăgubirilor agricultorilor afectaţi de secetă 
în 2012 şi 2013, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu? 
2. Care este suma totală plătită în acest an de MADR pentru agricultorii care au înregistrat pierderi în judeţul 
Giurgiu? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 

Situaţia furnizării căldurii în municipiul Giurgiu 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 

 
Municipiul Giurgiu se află în prezent într-o situaţie extrem de delicată, Primăria neavând fondurile necesare 

pentru a asigura agentul termic pentru furnizarea căldurii populaţiei arondate la sistemul centralizat. Din informaţiile 
care mi-au fost puse la dispoziţie rezultă că ajutoarele de stat care trebuiau alocate municipiului Giurgiu de către 
Guvern pentru încălzire încă nu s-au distribuit, fapt pentru care mii de giurgiuveni sunt nevoiţi să stea în frig în toiul 
iernii. Potrivit unor relatări din presă, se pare că Guvernul a aprobat recent, prin Hotărâre de Guvern, alocarea unor 
sume în acest scop pentru municipiile Galaţi şi Focşani, însă Giurgiu a fost doar pus pe lista de aşteptare. Situaţia este 
de-a dreptul disperată pentru oameni, în condiţiile în care Primăria Giurgiu nu dispune de partea pe care trebuie să o 
asigure din resurse proprii din fondurile necesare plăţii agentului termic destinat populaţiei. În prezent, municipiul 
Giurgiu mai dispune de banii pentru căldura oamenilor doar pentru încă o săptămână, iar autorităţile locale nu ştiu ce 
vor face dacă nu vor fi sprijinite de Guvern. 

Având în vedere aspectele prezentate, vă întreb respectuos domnule viceprim-ministru: 
1. Care este situaţia ajutoarelor de stat pentru încălzire ce urmează să fie primite de municipiul Giurgiu?  
2. Când intenţionează Guvernul să scoată din izolare municipiul şi judeţul Giurgiu, din punctul de vedere al alocărilor 
bugetare, având în vedere că mai mereu suntem la „coada” ţării în privinţa atenţiei acordate acestei zone? 
 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

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

Dezvoltarea potenţialului de prelucrare a lemnului în judeţul Caraş-Severin 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 

Judeţul Caraş-Severin se bucură de o suprafaţă a pădurilor de 449.000 de hectare, reprezentând 52,6 la sută 
din suprafaţa totală a judeţului, în condiţiile în care media pe ţară este de 26 la sută. Având în vedere potenţialul 
ridicat al industriei de prelucrare a lemnului în zonă şi ca urmare a vizitei dvs recente în municipiul Reşiţa, vă rog să 
ne răspundeţi, stimată doamnă ministru, la umătoarea întrebare: 

Ce măsuri concrete aveţi în considerare pentru îndeplinirea obiectivului de a transforma judeţul Caraş-
Severin într-un „vârf de lance” în dezvoltarea activităţii de prelucrare a lemnului? 

Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Valentin Blănariu 

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

Finalizarea lucrărilor la centura Caransebeşului 
 

 
Stimate Domnule Ministru, 
 
“Centura Caransebeş nu va fi deschisă nici astăzi, la expirarea celui de-al doilea termen de păsuire a 

constructorului, care, de fapt, a abandonat şantierul.” Aşa sună ştirile săptămânale pentru cetăţenii Municipiului 
Caransebeş. Şoseaua a fost închisă în 17 mai şi va fi redeschisă, cel mai probabil, anul viitor în primăvară – evident, 
dacă se va lucra. Pentru a 3-a oară, conducerea CNADNR a promis redeschiderea pe data de 15 decembrie. Practic, 
atunci au expirat şi cei 2 ani de garanţie ai lucrării finalizate în decembrie 2011dar niciodată recepţionate. 

Centura Caransebeşului este închisă de cinci luni şi rămâne aşa. Drumul care a costat 2,5 milioane de euro 
per kilometru, centura Caransebeşului costând aşa aproape 33 de milioane de euro, a stat deja închis un an din cei 
aproape trei de când a fost dat în folosinţă. Primele au avut loc în mai 2012, au urmat altele în toamna aceluiaşi an, 
apoi în mai anul acesta şoseaua a fost din nou închisă şi aşa este şi în momentul de faţă. 

În anul 2011, în luna decembrie, pentru a respecta condiţiile finanţării cu fonduri europene, conducerea 
CNADNR şi Ministerul Transporturilor au inaugurat centura Caransebeş, deşi aceasta nu era finalizată. Ca să scape 
de orice responsabilitate de întreţinere, reparaţii şi deszăpeziri, Prin Hotărâre de Guvern, Ministerul Transporturilor a 
scăpat şi de traseele din municipiu, transferându-le, la începutul anului 2012, către administraţia locală, odată cu 
responsabilităţile pentru întreţinere, reparaţii şi deszăpeziri. 

Cum traficul greu a rămas să treacă prin centrul istoric al Caransebeşului, având restricţii de tonaj în Centrul 
Istoric şi clădiri monument în pericol de prăbuşire. Municipiul suportă din greu traseul maşinilor de mare tonaj prin 
centrul oraşului, într-o zonă care e protejată prin planul urbanistic, fiind vorba de clădiri –monument, istorice. Palatul 
Comunităţii de Avere, Garnizoana din timpul Împărătesei Maria Tereza, fostul sediu al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Caransebeş sunt doar trei exemple. Din ultimul imobil procurorii au fost deja evacuaţi. 

Consiliul Local Caransebeş este de acord şi cu devierea traficului prin centrul municipiului, dar numai cu 
condiţia reparării tuturor stricăciunile din anul 2012 şi de refacere a covorul asfaltic după această perioadă de tranzit. 

Însă cine plăteşte aceste reparaţii? Drumul fiind al municipalităţii, CNADNR nu poate cheltui bani publici iar 
constructorul, nefinalizând lucrarea ce este oficial nerecepţionată de minister şi având sume neîncasate de la 
beneficiarul CNADNR, nu este dispus să facă aceste cheltuieli suplimentare.  

Motivul principal pentru care constructorul, compania Spaniolă Copisa, a sistat de luni bune lucrările de 
reparaţie la podul de pe centură sunt potrivit CNADNR restante la plată de aproape 3 milioane de euro, bani ce au 
fost direcţionaţi deja de Ministerul Finanţelor către Ministerul condus de Dumneavostra pentru achitarea datoriilor. 
Având în vedere situaţia de urgenţă, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care sunt motivele reale ale prelungirii termenului de redeschidere a traficului pe centura 
municipiului Caransebeş? 
2. Ce măsuri veţi lua pentru a urgenta finalizarea lucrărilor de reparaţie la tronsonul menţionat? 
3. Cine va prelua costurile de reabilitare a carosabilului din Caransebeş şi a clădirilor avariate 
de transportul greu deviat? 
4. Când va fi redeschisă centura ocolitoare a municipiului Caransebeş? 
 Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Valentin Blănariu 

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

Oprirea defrişărilor ilegale 
 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 
Judeţul Caraş-Severin se bucura de o suprafaţă a pădurilor de 449.000 de hectare, reprezentând 52,6 la sută 

din suprafaţa totală a judeţului, în condiţiile în care media pe ţară este de 26 la sută. Această suprafaţă se diminuează 
în mod dramatic cu fiecare zi.  

În primele trei trimestre ale acestui an, numărul total al controalelor efectuate de Direcţia Silvică Reşiţa a 
crescut cu 34 la sută, iar cele organizate de Inspecţia Silvică şi de Vânătoare Caraş-Severin, cu 36 la sută. Paradoxal, 
volumul arborilor tăiaţi ilegal a crescut cu 1.709 metri cubi, ceea ce reprezintă o creştere cu 34 la sută faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut. 

Având în vedere situaţia menţionată, vă rog să ne precizaţi, stimată doamnă ministru: 
 Ce măsuri concrete aveţi în vedere pentru a stopa creşterea volumului arborilor tăiaţi ilegal şi de a preveni 

defrişările ilegale în aria judeţului Caraş-Severin? 
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Valentin Blănariu 
 

*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 Declaraţii politice 
 
 

 
Avem nevoie de un front comun societate-stat pentru diminuarea violenţei împotriva femeilor 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Am făcut recent un apel public la societatea civilă şi instituţiile statului să coopereze în vederea diminuării 
fenomenului violenţei în familie, cu ocazia „Zilei internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeii”, 
marcată anual în întreaga lume în 25 noiembrie. Cu acest prilej, am amintit că, din nefericire, numărul cazurilor de 
violenţă în familie a crescut alarmant în ultimii ani, numai anul trecut fiind înregistrate oficial 14.376 de cazuri, din 
care nouă cazuri s-au soldat cu decesul victimei, mai multe decât în 2011, când au fost 12.205 cazuri şi tot nouă 
decese. Amploarea fenomenului s-a manifestat şi la nivelul judeţului Maramureş, unde, conform unui răspuns pe care 
l-am primit la o interpelare adresată ministrului Muncii, s-au înregistrat 421 de cazuri şi două decese, faţă de 2011 
când au fost doar 366 de cazuri şi nici un deces.  
 Este evident că nici o româncă nu trebuie să fie traumatizată de partenerul ei de viaţă, indiferent de cauzele 
care ar putea genera aceste reacţii anormale. Din păcate, româncele nu ştiu să îşi apere interesele şi încă nu au 
mentalitatea de a înţelege că singurele care au vreun drept asupra vieţii lor sunt ele însele. Datele statistice indică 
faptul că o proporţie covârşitoare din cazurile de violenţă în familie sunt trecute sub tăcere de către femei, care nu fac 
astfel decât să încurajeze proliferarea acestui fenomen. Dorim ca femeile să conştientizeze că pot diminua cazurile de 
violenţă domestică prin implicare, nu prin tăcere. 

Un recent document primit de la Ministerul Justiţiei confirmă îngrijorarea pe care a semnalat-o din punctul 
de vedere al ordinelor de protecţie. Chiar dacă reprezintă un început, modificarea Legii 217/2003 nu a condus la 
suficienta încurajare a potenţialelor beneficiare de a-şi cere drepturile. Numărul de 1.206 de cauze pentru care s-au 
solicitat ordine de protecţie constituie o cifră într-adevăr alarmantă, având în vedere că aceasta nu reflectă adevărata 
dimensiune a fenomenului violenţei în familie, respectiv numărul real de femei care ar fi trebuit să solicite aceste 
ordine de protecţie. Sunt curioasă să aflu ce motive au fost invocate de către instanţele de judecată pentru respingerea 
a aproape 800 de cereri formulate în acest sens, mai ales că fenomenul violenţei se manifestă nu doar în familiile din 
mediul rural sau cu o pregătire precară, ci sunt frecvente din ce în ce mai mult şi în mediul urban, respectiv în familii 
peste medie din punct de vedere intelectual. 

Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin rezoluţia din 54/134 din 17 decembrie 1999, data de 25 noiembrie 
drept Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a invitat guvernele, organizaţiile 
internaţionale şi neguvernamentale să organizeze activităţi menite să trezească conştiinţa publică în faţa acestor 
probleme. Violenţa împotriva femeilor şi fetelor este tot mai mult recunoscută ca fiind una dintre cele mai serioase şi 
urgente probleme ale tuturor timpurilor. În fiecare colţ al lumii, efectul real şi dăunător pe care violenţa îl are asupra 
femeilor împiedică drumul spre dezvoltare, pace şi egalitatea de şanse. Comunitatea internaţională şi societatea civilă 
au ajuns la concluzia că nu există circumstanţe atenuante pentru violenţa împotriva femeilor şi fetelor: când are loc, 
aceasta este de fiecare dată o încălcare a drepturilor lor, este un act criminal şi este un lucru inacceptabil. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 
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Românii din Ucraina au nevoie de paşapoarte româneşti! 
  
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

În zona de sud a Ucrainei, pe malul drept al râului Tisa, există comunităţi încă foarte numeroase şi compacte 
de români. Aceştia vorbesc limba română, respectă obiceiurile şi tradiţiile româneşti, omagiază toate sărbătorile 
importante ale României (Ziua Naţională, sărbătorile religioase, etc.). Foarte mulţi din ei au dublă cetăţenie, 
ucraineană şi română. Cu toate acestea, populaţia românească de dincolo de Tisa se confruntă cu cel puţin două 
probleme majore.  

În primul rând, spre deosebire de alţi cetăţeni străini care au şi cetăţenie română, spre exemplu cei din 
Republica Moldova, ucraineenii cu cetăţenie română nu au paşaport românesc care să le faciliteze accesul liber în 
România.  

În al doilea rând, pentru a intra în România, aceşti oameni trebuie să se adreseze Consulatului Român aflat în 
Cernăuţi. Oraşul Cernăuţi este la o distanţă de peste 300 kilometri depărtare de aceste zone populate de români. 
Astfel, fiecare persoană care doreşte să călătorească în România, pentru a-şi vizita rudele spre exemplu, trebuie să 
străbată cel puţin două drumuri la Cernăuţi, pentru depunerea documentelor şi ridicarea acestora, iar perioada de 
acordare a vizei periodice durează între două şi trei săptămâni. Din aceste motive, cetăţenii români din sud-vestul 
Ucrainei solicită MAE deschiderea unui nou punct consular în această zonă. 

În încercarea de a rezolva doleanţele românilor din Ucraina, l-am rugat pe ministrul Afacerilor Externe să 
dispună deschiderea unui nou consulat în Ucraina, în zona locuită preponderent de cetăţenii români. De asemenea, în 
documentul trimis conducerii MAE am militat pentru o modificare urgentă a legislaţiei, în sensul întocmirii de 
paşapoarte româneşti persoanelor cu cetăţenie română din Ucraina. Sper din suflet ca solicitările românilor din 
Transcarpatia să fie agreate de către conducerea MAE, în aşa fel încât să reuşim să eliminăm discrepanţele existente 
în prezent şi să-i facem cu adevărat pe aceştia să se simtă români. 
  

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

Exodul romilor români în Europa trebuie oprit! 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
  

Conform informaţiilor furnizate de mass media, nu există ţară din Europa care să nu fi avut (sau are şi în 
prezent) în ultimii ani tabere ilegale de romi nomazi, cetăţeni români, care, fără adăpost fiind, s-au aciuat ca termitele 
peste tot, spre disperarea autorităţilor locale şi ale guvernelor. Din informaţiile apărute în presă rezultă că, pe 
parcursul ultimilor trei ani cel puţin, numeroşi romi nomazi din România au fost evacuaţi din aceste tabere ilegale, 
desfiinţate în Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, dar şi în alte state europene, până în îndepărtata Norvegie. S-
au vehiculat ipoteze dintre cele dramatice privind sutele de romi proveniţi din România care au rămas efectiv pe 
drumuri, fapt care a condus implicit la creşterea numărului cerşetorilor şi a infracţiunilor produse de români, pentru 
că ei deţin acte de identitate emise de autorităţile româneşti, în toate ţările Uniunii Europene. 

Din păcate, există încă o situaţie de respingere a aderării României la Spaţiul Schengen tocmai din cauza 
problemei încă nerezolvate a invaziei romilor. De asemenea, apropiata liberalizare a pieţei muncii pentru cetăţenii 
români şi bulgari în ţările din Uniunea Europeană, prevăzută a avea loc la începutul anului viitor, contribuie în mod 
covârşitor la un nou val de antipatie la adresa României, tocmai din acelaşi motiv: teama Europei de un aflux 
considerabil al romilor.  

În aceste condiţii, este de aşteptat răspunsul ministrului Afacerilor Externe la câteva întrebări fundamentale 
pe care i le-am adresat, şi anume dacă are MAE o situaţie oficială sau neoficială referitoare la numărul romilor 
nomazi - cetăţeni români care au fost expulzaţi în urma desfiinţării taberelor ilegale din Europa, în ultimul an, şi, de 
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asemenea, care sunt acţiunile misiunilor diplomatice ale MAE pentru prevenirea exodului masiv de romi din 
România spre ţările europene. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

Dezvoltarea agriculturii trebuie să înceapă de la sate 
 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Promovarea la sate a măsurilor de sprijinire a agriculturii de către preoţi, conform protocolului de colaborare 

încheiat între ministrul Agriculturii Daniel Constantin şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, este salutară şi binevenită. Acest nou şi ingenios tip de marketing, care vizează propovăduirea acţiunilor din 
domeniul agriculturii prin intermediul Bisericii, reprezintă o veste extrem de pozitivă pentru ţăranii din satele noastre. 
Mai ales că este bine ştiută realitatea conform căreia chiar locuitorii zonelor rurale, ţăranii noştri, sunt principalii 
beneficiari ai măsurilor pe care Guvernul şi Ministerul Agriculturii trebuie să le ia pentru îmbunătăţirea activităţilor 
agro-zootehnice.   

Consider că implicarea preoţilor de la sate în acest demers reprezintă un pas consistent spre îmbunătăţirea 
calităţii agriculturii româneşti. Se ştie de veacuri că preotul şi învăţătorul reprezentau şi încă reprezintă simboluri ale 
comunităţilor rurale, adevăraţi îndrumători ai bunului mers al vieţii ţăranilor. Mai ales acum, în condiţiile unei 
perpetue înnoiri a fluxului informaţional din agricultură, accesul imediat la ultimele noutăţi reprezintă o adevărată 
mană cerească pentru ţăranul român. Astfel, comunităţile din satele noastre vor afla în timp real de la preoţi măsurile 
de finanţare a agriculturii, atât din fondurile europene, cât şi de la bugetul de stat. De asemenea, slujitorii Bisericii le 
vor prezenta enoriaşilor o serie de avantaje pe care le pot dobândi din asocieri, înfiinţarea de ferme familiale sau 
implementarea măsurilor de instalare la sate a tinerilor fermieri. Mai ales în ceea ce priveşte accesarea fondurilor 
europene, oamenii de la ţară sunt mai rezervaţi în momentul în care este vorba de a primi ceva gratis. Aici vor 
interveni preoţii, pentru a-şi convinge enoriaşii că fondurile europene destinate agriculturii şi celor care lucrează în 
mici comunităţi agricole nu sunt sume primite ilegal, ci trebuie folosite ca atare.  

De fapt, implicarea preoţilor în ceea ce priveşte bunul mers al agriculturii româneşti nu este nouă. La fiecare 
slujbă, slujitorii Bisericii includ rugăciuni pentru recolte mănoase, de fapt se roagă bunului Dumnezeu să plouă când 
este secetă, sau să se termine ploaia, atunci când plouă prea mult. În aceste condiţii, misiunea preoţilor de a-i informa 
şi îndruma pe locuitorii satelor pentru a fi în pas cu ultimele noutăţi din sector este vrednică de laudă şi binefăcătoare.   
 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 

Influenţele consumului excesiv de alcool asupra vieţii de familie 
 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 

În declaraţia de astăzi aş dori să vă prezint un subiect complex cu multiple efecte negative asupra sănătăţii în 
general şi asupra vieţii de familie în special: consumul abuziv de alcool. 
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În România aproximativ 2 milioane de cetăţeni consuma alcool în exces, iar 14% din decesele înregistrate au la 
origine această boală. Alarmant este faptul că tot mai mulţi copii şi adolescenţi ajung în spitale în comă alcoolică sau 
sunt implicaţi în scandaluri, ca urmare a acestui consum iraţional. 

Consumul excesiv de alcool atrage, pe lângă repercursiuni asupra sănătăţii şi poziţiei sociale, şi o multitudine de 
probleme sociale: deteriorarea vieţii de familie; abuzuri fizice şi verbale de multe ori asupra copiilor, violuri,  tâlharii, 
accidente rutiere, crime şi lista poate continua. 

Putem considera alcolismul drept afecţiunea secolului XXI, un adevărat flagel social. Acest fenomen negativ 
trebuie inclus pe agenda publică pentru o dezbatere centrată pe identificarea unor soluţii reale de combatere. Trebuie 
să alocăm suficiente fonduri – în condiţiile în care astăzi acestea sunt inexistente la nivelul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -  şi efort în vederea adoptării unor strategii concrete care să 
diminueze rata consumului abuziv de alcool aflat, aşa cum am indicat anterior, la baza unor activităţi profund 
antisociale. 

Fiind un subiect complex, cu o largă răspândire, aş dori să evoc astăzi influenţele alcoolismului asupra vieţii de 
familie. Statisticile releva ca peste 70% din cazurile de violenţă în familie sunt determinate de acest viciu. Când ne 
referim la violenţa domestică nu trebuie să avem în vedere doar agresiunea fizică, ci şi  abuzul verbal, psihologic sau 
economic. Documentele oficiale ale organelor abilitate arată că în anul 2012 aproximativ 7.000 de persoane au fost 
victime ale violenţei în familie. Totuşi, acest număr nu este unul real, întrucât o multitudine de fapte nu sunt raportate 
autorităţilor competente. Violenţa are proporţii mult mai ridicate.  

Într-un mediu violent funcţiile parentale nu sunt înfăptuite corespunzător. Copiii sunt agresaţi şi trăiesc 
experienţe traumatizante care impiedică dezvoltarea personalităţii. Trauma acestor copii are consecinţe profunde 
asupra stării psihologice, emoţionale sau comportamentale. Apar astfel stări de frică, anxietate sau agresivitate. Nu de 
puţine ori am auzit că “violenţa naşte violenţă”. Copiii care sunt bătuţi de parinţi sau care asistă la scene de violenţă 
devin, la rândul lor, agresori sau mult mai îngrijorător, comit infracţiuni grave.  

În ultima perioadă au fost intensificate eforturile pentru combaterea fenomenului violenţei în familie şi legislativ 
s-a introdus ordinul de protecţie. Rolul ordinului de protecţie este acela de a impune agresorului interdicţia oricărui 
contact cu victima sau familia agresată. 

 
Stimaţi colegi, 
Deşi ordinul de protecţie reprezintă un progres înregistrat în lupta împotriva violenţei domestice, acesta este 

ineficient în condiţiile în care nu se poate obţine cu celeritate. Sunt necesare în medie 33 de zile pentru emiterea sa. 
În acest timp victimele şi copiii acestora trebuie să traiască în continuare într-un mediu violent. Subiectul violenţei în 
familie trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern. Consider că sunt necesare noi reglementari care să impună 
urgentarea soluţionării în instantele de judecată a cererilor de emitere a ordinelor de protecţie şi totodată, sancţionarea 
de urgenţă a încălcării acestui ordin de către agresorul împotriva căruia s-a emis. 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
 

Bugetul pentru anul viitor, construit pragmatic şi echilibrat! 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Grupurile parlamentare ale Partidului Conservator au susţinut proiectul legii bugetului de stat pentru anul 

2014, apreciind că Executivul a depus toate eforturile necesare pentru a corela împărţirea banilor cu nevoile 
administrativ-sociale ale României. Ştim cu toţii că traversăm o perioadă mai puţin fastă din punctul de vedere al 
încasărilor la bugetul de stat, acesta fiind principalul motiv pentru care bugetul statului aferent anului 2014 nu 
permite majorări substanţiale ale veniturilor populaţiei. Cu toate acestea, creşterile prognozate pentru anul viitor vor 
afecta pozitiv o serie de categorii defavorizate ale populaţiei României. Mă refer îndeosebi la creşterea salariului 
minim pe economie, la majorarea pensiilor în raport cu rata inflaţiei, sau la mărirea salarială de 10% pentru profesorii 
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debutanţi şi bursa specială ce se va acorda medicilor rezidenţi. Aceste creşteri sunt extrem de benefice pentru o serie 
de români pentru care fiecare leuţ contează, oameni confruntaţi în prezent cu dificultăţi majore în a-şi susţine decent 
cheltuielile lunare.  
 Parlamentarii Partidului Conservator apreciază construcţia bugetară pe anul 2014 ca fiind una echilibrată, 
realistă, bazată de o progresie pragmatică, de optimism moderat. Suntem în asentimentul Guvernului potrivit căruia 
este mai bine să adoptăm o politică fiscală cu paşi mărunţi, respectiv să urmărim sustenabilitatea măsurilor de 
creştere bugetară propuse, şi abia în raport cu acestea să luăm alte măsuri pozitive pentru oameni, pentru creşterea 
nivelului de trai al românilor. Este important şi faptul că avem premize pozitive în acest sens, mă refer aici la ultimul 
raport al Eurostat, care a relevat că România a înregistrat în trimestrul al III-lea din acest an cea mai puternică 
creştere economică din întreaga Uniune Europeană, de 1,6%, iar, în acelaşi timp, economia zonei euro a încetinit. 

Când a ajuns la guvernare, USL s-a angajat să dea României un nou model de guvernare, competentă şi 
eficientă, dar de a crea un nou model pentru societate, aşezată pe repere morale, construită pe solidaritate, respect şi 
toleranţă. Este important ca românii să ştie că responsabilitatea noastră a debutat prin a spune oamenilor adevărul 
despre starea naţiunii, pentru a nu crea false aşteptări. Este clar că lucrurile nu se puteau schimba peste noapte! După 
trei ani şi jumătate de măsuri aberante ale fostelor guvernări pedeliste, care au distrus economia şi au dus românii la 
disperare, va fi nevoie de cel puţin alţi trei ani pentru ca rezultatele politicilor noastre publice, bugetare şi 
guvernamentale să fie resimţite de fiecare român. În acest sens, Guvernul a propus un buget pentru anul 2014 realist, 
nu unul populist, nu am promis mai mult decât suntem conştienţi că vom putem realiza. 
 Guvernarea USL de până acum a arătat fără echivoc că agenda publică a fost construită pe problemele reale 
ale românilor. Am fost preocupaţi să reparăm nedreptăţile făcute de guvernările anterioare unor segmente importante 
ale populaţiei, precum reîntregirea salariilor şi a pensiilor, oamenii care şi-au pierdut locurile de munca, copiii 
merituoşi  fără bani de şcoală, cei care nu îşi mai pot plăti creditele, tinerii care termina facultatea şi ajung şomeri 
pentru că posturile sunt blocate. Am făcut dreptate şi vom continua să facem dreptate românilor! 
 Relansarea economică a României presupune şi un nou model economic, bazat pe încurajarea iniţiativei 
private, susţinerea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă. Noul model economic va avea ca rezultat 
dezvoltarea unui mediu de afaceri puternic, dezvoltarea clasei de mijloc şi, implicit, reducerea inechităţilor sociale. 
Guvernarea USL va ava drept efect o societate care îşi respectă pensionarii, are grijă de copii şi nu îi abandonează pe 
cei defavorizaţi. Vom crea un stat care îşi respectă contractul cu cetăţenii, plătitori de taxe şi impozite. Avem nevoie 
de sisteme publice solide şi funcţionale, iar educaţia, sănătatea, ordinea publică, care reflectă gradul de civilizaţie şi 
dezvoltare al unei societăţi, vor fi pentru noi domenii prioritare. Sunt convinsă că bugetul pentru anul 2014, alături de 
noul acord pentru atragerea fondurilor europene în perioada de referinţă 2014-2020, vor fi paşi importanţi în vederea 
relansării economiei româneşti, dar şi pentru creşterea calităţii vieţii românilor. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 

Statul român trebuie să facă mai mult pentru integrarea persoanelor  
cu dizabilităţi pe piaţa muncii 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, stimaţi colegi, 
 

Potrivit unui studiu de specialitate, doar circa 12 la sută dintre cele aproape 700.000 de persoane cu 
dizabilităţi din România sunt angajate. Principalele cauze ale acestui procent extrem de redus, care ne plasează în 
subsolul unui clasament european pe tema respectivă, sunt pregătirea inadecvată şi oferta redusă de locuri de muncă. 
Realitatea amintită este generată, între altele, de slaba informare privind posibilităţile existente pentru încadrarea în 
muncă a persoanelor cu dizabilităţi, precum  şi de oferta infimă de locuri de muncă alocate pentru această categorie 
socială defavorizată. Astfel de motive care stau la baza numărului redus de persoane cu dizabilităţi încadrate în piaţa 
muncii reprezintă şi o preocupare a Comisiei Europene, capitolul amintit fiind un punct sensibil şi în abordarea 
recentului Acord de parteneriat asumat de România în vederea accesării fondurilor europene pentru perioada de 
referinţă 2014-2020. 
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Pe această temă, aştept răspuns la un document parlamentar din partea doamnei ministru al Muncii. Este 
important ca oamenii să ştie câte dintre persoane adulte cu dizabilităţi sunt angajate, care este strategia ministerul de 
resort pentru creşterea ratei de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi, dar şi ce anume întreprinde concret statul român 
pentru copiii cu dizabilităţi din România care, din diverse motive, nu frecventează cursurile şcolare. 
  

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Umilinţele studenţilor de 10 din România trebuie să înceteze! 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

Sistemul educaţional din România este încă dominat de nedreptăţi şi aspecte triste, din păcate. Astfel se 
întâmplă ca unii studenţi eminamente eminenţi sunt trataţi cu dispreţ în învăţământul universitar românesc. Este şi 
cazul Iuliei Man, din Baia Mare, studentă eminentă a Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca, unul din cele mai 
importante centre universitare din ţară. Este remarcabil că tânăra a terminat anul II la Facultatea de Ştiinţe Politice 
din cadrul UBB cu media 10, în condiţiile în care facultatea amintită este cea mai bună facultate de acest fel din ţară.  

Ajunsă acum în anul III, Iulia Man este obligată de regulamentul universitar să îşi plătească taxa, deşi este 
şefa de an a grupei ei, precum şi singurul student care a depus dosarul pentru bursa de merit. Aceasta în condiţiile în 
care pe parcursul celor două semestre a anului II, Iulia Man a obţinut 10 în linie, la fiecare materie, şi fără a se 
prezenta la nicio mărire. 

Consider că statele europene cu învăţământ universitar de calitate îşi protejează studenţii foarte buni, care îi 
reprezintă la cel mai înalt nivel. La noi însă, situaţia este total inversă, adică nu acordăm nici un fel de facilitate 
studenţilor excepţionali. În aceste condiţii, cred că nu mai trebuie să ne mirăm foarte tare că România nu are o 
universitate în primele 100 ale Europei şi că foarte mulţi dintre absolvenţii liceelor autohtone se înscriu din start la 
facultăţi din afară. 
 Iulia Man este un exemplu din sute altele în care studenţi de media 10 sunt puşi să plătească taxe de studiu 
deoarece facultăţile nu au suficiente locuri la buget. Tânăra este afectată evident de acest fapt, atât în plan financiar, 
cât şi psihologic, deoarece nu îşi poate imagina că muncind, învăţând şi fiind sârguincioasă poate să fie victima unui 
sistem educaţional bolnav, aşa cum singură îl denumeşte. 
 Având în vedere cele relatate, am înaintat o interpelare ministrului Educaţiei, în care l-am întrebat ce are de 
gând să facă pentru corectarea acestor anomalii din sistemul de învăţământ universitar, şi, punctual, ce poziţie are 
Ministerul Educaţiei referitor la cazul Iulia Man. Deşi au trecut aproape trei luni de la depunerea interpelării, 
ministrul Pricopie încă nu a catadicsit să îmi trimită răspunsul, deşi avea obligaţia legală să-l emită în termen de 30 
de zile…Probabil că este un răspuns greu de dat, la care ministrul ar fi mai bine să spună „no comment”… 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

Să nu deschidem o nouă cutie a Pandorei! 
 
 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 

O recentă modificare legislativă schimbă radical datele problemei în ceea ce priveşte cuantumul 
indemnizaţiilor reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor şi în Consiliile de Administraţie ale 
companiilor de stat. Aceste remuneraţii au fost limitate până la sfârşitul anului 2011, iar ulterior nu a mai existat nici 
un fel de limită maximă, fapt de-a dreptul incredibil într-o ţară europeană aflată de ani buni în recesiune. Recent, 
Guvernul Ponta a impus ca membri AGA şi CA să fie plătiţi cu un plafon de 25% din indemnizaţia managerilor, 
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aspect care deschide o cutie a pandorei extrem de periculoasă pentru societatea românească, dar şi pentru 
consolidarea fragilei noastre democraţii. 

Îmi exprim, în nume personal, indignarea faţă de această măsură luată de Executiv, a cărei aplicare dă 
posibilitatea membrilor din AGA şi CA să primească sume enorme raportate la salariile actuale din sistemul bugetar 
român. Nu pot să fiu de acord ca anumite persoane să primească indemnizaţii uriaşe, stabilite pe baza unei 
Ordonanţe care este total nefondată raportat la realităţile prezente ale costului vieţii şi nivelului de trai din 
România. Culmea este că Ordonanţa respectivă, nr. 26/2013, are o denumire extrem de deplasată, respectiv „privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară”. Astfel, articolul 14 alineatul 
(1) al Ordonanţei precizează că „operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale acţionarilor 
remuneraţii mai mari de 25% din indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe şedinţă şi pentru mai 
mult de o şedinţă într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate”. Consider că nu este corect ca 
autorităţile publice locale să decidă după bunul lor plac persoanele mandatate în cadrul AGA şi CA, care, de fapt, au 
calitatea de angajaţi ai acestor societăţi, pe cale de consecinţă ele fiind deja plătite de autorităţile menţionate.  
 Împărtăşesc ideea conform căreia indemnizaţiile acordate membrilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi 
Consiliilor de Administraţie ale companiilor de stat trebuie să rămână plafonate la cuantumul de unu la sută din 
salariul directorului, fără a putea depăşi 75% din salariul unui secretar de stat. În acest fel, se elimină orice 
umbră de îndoială sau de corupţie privitoare la accederea anumitor persoane impuse politic în aceste structuri ale 
societăţilor de stat.  
 Tot în acest context, cred că se impune a fi revizuite  în scădere toate salariile directorilor generali sau 
directorilor adjuncţi din companiile de stat, care au salarii de peste 2000 de euro, câtă vreme salariul minim pe 
economie nu depăşeşte încă 1000 ron. Polarizarea salariilor în cadrul companiilor de stat nu poate decât să stimuleze 
vânătorii de salarii foarte mari, cu performanţe manageriale ridicole, într-un context social care va fi şi el polarizat la 
maximum. Nu putem crea condiţii pentru formarea unei clase sociale de 10% căreia „să i se aplece de prea 
mult”, iar restul de 90% să trăiască la limita unor condiţii de trai precare! Aceste aspecte trebuiesc stopate imediat 
prin acte normative corespunzătoare! 

Plafonarea acestor indemnizaţii reprezintă un act de normalitate politică, un exemplu oferit societăţii că 
putem menţine un climat  firesc de corectitudine în ceea ce priveşte anumite beneficii politice obţinute de militanţi şi 
apropiaţi ai potentaţilor zilei. Nu cred că ne putem însănătoşi din punct de vedere politic atât timp cât putem avea 
anumite persoane desemnate în Consiliul de Administraţie de la Nuclearelectrica, spre exemplu, care să fie plătite cu 
2.500 de euro lunar. Însă, în alte cazuri, cei în cauză îşi pot fixa indemnizaţii de şedinţă chiar mai mari, de până la 
3.000-4.000 de euro lunar, fapt care evident nu este în regulă.  
 În opinia mea, clasa politică care conduce acum destinele României trebuie să dea dovadă de respect faţă de 
cheltuirea banului public şi responsabilitate faţă de eforturile românilor pentru depăşirea crizei nesfârşite în care ne 
zbatem de ani de zile. Guvernarea este datoare românilor cu respect şi consideraţie, nu cu bătaie de joc sau 
continuarea greşelilor impardonabile ale fostelor guverne, între care cea mai acută a fost desconsiderarea oamenilor.  
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 

România are nevoie de mai multe femei în Parlament! 
 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 

Am participat la Forumul Global al Parlamentarelor, care s-a desfăşurat recent la Parlamentul European de la 
Bruxelles, în delegaţia Parlamentului României prezentă la summit-ul anual al acestei organizaţii. Forumul Global al 
Femeilor din Parlamente a reunit la această ediţie 400 femei din parlamentele din 100 de ţări ale lumii, politicieni, 
activişti şi alte personalităţi de nivel mondial.  

Evenimentul a avut loc la 120 de ani de la introducerea dreptului de vot pentru femei, în 28 noiembrie 1893, 
când Noua Zeelandă a devenit primul stat din lume care a acordat dreptul femeilor de a vota în alegerile naţionale. 
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Pentru a marca acest eveniment, lucrările reuniunii femeilor parlamentar au avut drept principal scop promovarea 
accederii femeilor la cele mai înalte nivele ale societăţii, prin folosirea forţei colective şi a capacităţii de mobilizare a 
celor peste 9.000 de parlamentari de sex feminin din întreaga lume.  

Summit-ului de la Bruxelles a cuprins discursuri la nivel înalt, dezbateri şi sesiuni plenare interactive, grupuri 
de lucru, ceremonii de atribuire pentru a onora anumite ţări pentru eliminarea decalajului între femei şi bărbaţi în 
politică, etc.. Problemele abordate au inclus întrebări şi răspunsuri pe teme precum „Remodelarea societăţii printr-o 
conducere de sex feminin”, „Femeile-parlamentar, agenţi ideali de schimbare?”, „Sănătatea şi Educaţia - problemele 
cele mai presante din lume?”, „Lacune sociale: cum se pot depăşi inegalităţile care destramă societăţile”, „Misiunea 
socială a femeilor parlamentar”, „Minorităţile în participarea politică”, etc..  

În mesajul cu care am participat la reuniunea femeilor-parlamentar, am atins câteva idei esenţiale pentru 
progresul participării femeilor române pe scena politică, dar şi unele aspecte care trebuie îmbunătăţite din punct de 
vedere legislativ. Consider că atât România, cât şi celelalte ţări din Uniunea Europeană, trebuie să introducă în cel 
mai scurt timp o cotă obligatorie pe listele electorale, de minimum 40%, pentru a creşte posibilitatea accederii 
femeilor în viaţa politică, dar şi pe piaţa muncii. Se ştie că într-o democraţie autentică, femeile participă la luarea 
deciziilor. Cred însă că România mai are de parcurs ceva timp până la instaurarea unei democraţii autentice, însă la 
fel de adevărat este faptul că suntem deficitare în ceea ce priveşte coeziunea şi solidaritatea. În mod evident, femeile 
aşteaptă o schimbare din partea societăţii în ceea ce priveşte respectarea drepturilor lor şi rezolvarea problemelor pe 
care le au. Aceste schimbări nu pot avea însă loc fără existenţa unei participări echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în 
politică. Femeile, deşi reprezintă 51% din populaţia României, sunt reprezentate în politică doar în procent încă 
foarte redus. Un motiv ar fi faptul că, în general, femeile nu votează femei. Motivarea acestei atitudini este tristă, 
aceea că femeile aflate deja în politică nu au făcut mai nimic pentru a promova interesele româncelor. Această 
realitate este şi o consecinţă a numărului redus al femeilor din politică, pentru că, în final, totul se reduce la vot, iar 
zece la sută din voturi nu asigură promovarea unei idei. România are în prezent doar un procent de 11,5% femei în 
Parlament, capitol la care am făcut progrese consistente, de la 4,9% femei în prima legislatură de după 1989, dar 
totuşi suntem departe de a fi reprezentate aşa cum se cuvine şi aşa cum merităm. În acelaşi timp, procentul de 
reprezentare a femeilor în parlamentele statelor europene variază între 44,7% (Suedia) şi 8,7% (Malta). De asemenea, 
conform statisticilor, în parlamentele naţionale a 187 de ţări femeile reprezintă în medie aproape 20% din totalul 
parlamentarilor, în timp ce în Europa (ţările OSCE), procentul mediu este de 22%. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Cine tolerează managementul defectuos practicat de conducerea DSVSA Maramureş? 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Vă supun atenţiei o situaţie extrem de îngrijorătoare pentru starea de sănătate a populaţiei din Maramureş, de 
care s-ar face vinovată actuala conducere judeţeană a DSVSA. Potrivit numeroaselor semnale pe care le-am primit 
din partea locuitorilor municipiului Baia Mare, dar şi din alte localităţi ale judeţului Maramureş, întărite de o serie de 
apariţii în mass media locală, responsabilii Direcţiei din subordinea dvs. se comportă abuziv şi neconform cu 
cerinţele activităţii pe care ar trebui să o desfăşoare. Există numeroase indicii potrivit cărora Corpul de Control al 
ANSVSA ar trebui să se deplaseze de urgenţă la Baia Mare pentru a verifica disfuncţionalităţile semnalate, probleme 
de care ar fi direct răspunzător directorul Vasile Pop. 

Între cazurile relatate de populaţie şi presă aş aminti doar câteva. Primul este închiderea circumscripţiei 
sanitar-veterinară din Piaţa „Izvoarele”, cea mai mare piaţă din Baia Mare, după 30 de ani de funcţionare 
neîntreruptă. Din cauza acestei măsuri abuzive, în piaţa amintită nu mai există un inspector veterinar care să certifice 
calitatea produselor, nu se mai fac probele necesare verificării sanitar-veterinare a cărnii, laptelui, etc., iar oamenii se 
tem efectiv să mai cumpere alimentele de strictă necesitate. Mai mult, Consiliul Local al municipiului Baia Mare a 
făcut o solicitare către DSVSA Maramureş să prezinte un raport faţă de anumite probleme care lezează populaţia, în 
faţa aleşilor locali. Conducerea instituţiei nu a dat însă curs invitaţiei respective a municipalităţii, ignorând solicitarea 
care ar fi avut drept scop informarea comunităţii băimărene referitor la situaţia pieţei „Izvoarele”, precum şi a altor 
reclamaţii ale oamenilor. În schimb, la o cerere similară, DSP Maramureş a prezentat informaţiile cerute…  
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Un alt exemplu sugestiv este dispariţia dispensarului veterinar din comuna Călineşti, care ar trebui, teoretic, 
să deservească trei sate, respectiv Călineşti, Corneşti  şi Văleni, ajuns o adevărată ruină şi lipsit de serviciile unui 
specialist. Mai mult, veterinarul care deserveşte în acte dispensarul de la Călineşti (dar nu este niciodată de găsit) a 
fost acuzat de localnici că le-ar fi înregistrat la DSVSA Maramureş animale pe care nu le deţin! Locuitorii comunei 
Călineşti mai susţin că doctorul veterinar al zonei este prea ocupat de afaceri personale pentru a face vaccinurile la 
animale, aşa că majoritatea cetăţenilor apelează la veterinarul din Ocna Şugatag. Şirul de fapte cutremurătoare pentru 
un om simplu nu se opreşte însă aici. În comuna Onceşti, o bătrânică a rămas efectiv fără ajutorul social pe care-l 
primea de ani de zile deoarece veterinarul a înregistrat, pe numele ei, la Direcţia Sanitară Veterinară, nu mai puţin de 
şase vaci! Evident că pensionara în cauză nu deţine nicio vacă în ogradă, iar în ultimii 20 de ani nu a avut niciodată 
mai mult de două vaci.  
 La cele amintite mai sus se adaugă numeroasele cazuri de îmbolnăviri din ultima perioadă din judeţul 
Maramureş, afecţiunile de toxiinfecţie alimentară fiind la ordinea zilei şi la scară largă, zeci de situaţii de îmbolnăviri 
fiind înregistrate chiar în urma unor petreceri organizate de personalităţi aflate la conducerea unor instituţii 
importante din judeţ. În urma unui astfel de eveniment, Spitalul de Boli Infecţioase din Baia Mare a primit 45 de 
pacienţi (42 de adulţi şi trei copii), care au prezentat toxiinfecţii alimentare… 
 Mă opresc deocamdată aici cu exemplele, în speranţa că ele sunt sugestive pentru a vă forma o imagine 
asupra situaţiei, în cazul în care nu aveaţi cunoştinţă despre ceea ce se întâmplă în Maramureş. De altfel, am solicitat 
oficial conducerii ANSVSA să dispună cât mai urgent o acţiune de verificare, mai exact să trimită Corpul de Control 
al instituţiei la DSVSA Maramureş, pentru a investiga problemele amintite. Aştept cu mare interes ca organismele 
abilitate să îşi facă datoria… 

 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 

Falsificarea anti-semită a folclorului românesc 
 
Domnule preşedinte de sedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 

Având în vedere că statul român a depus eforturi considerabile în ultimii ani în vederea adoptării unui cadru 
legislativ eficient pentru asigurarea unui echilibru între libertatea de exprimare şi lupta împotriva propagandei 
xenofobe şi anti-semite, doresc să îmi exprim public, oficial, de la tribuna Parlamentului, îngrijorarea şi indignarea 
pentru faptul că unul dintre colindele interpretate în spaţiul public (pe un post subvenţionat şi asumat de statul român) 
de Ansamblul “Dor Transilvan” (coordonat în context de un funcţionar al statului român) s-a dovedit a avea un 
caracter anti-semit în sensul cel mai radical – având în vedere trimiterile sale nemijlocit naziste.    

Transcriu câteva citate relevante difuzate în cadrul emisiunii de relansare a postului public de televiziune 
TVR 3, din data de 6.12.2013: 

“A născut un fiu frumos / Anume Iisus Hristos / Toată lumea i se-nchină, / Numai jidovii-l îngână. / Jidovan 
afuristit / Nu l-ar răbda Domnul sfânt / Nici în cer, nici pe pământ.. Numai la corlan [= horn], la fum, / Acolo-i 
jidovul bun, / Să iasă şfară [= fum] în drum”. 

Este inacceptabil ca un colind creştin tradiţional să fie falsificat şi utilizat pentru a propaga – de mulţi din 
simpla ignoranţă – sentimente de ură, intoleranţă şi anti-semitism, folosind tocmai căi de comunicare deţinute de 
însuşi statul roman. Astfel de manifestări, care amintesc direct de istoria unor lagăre ca Auschwitz-Birkenau, se cer 
condamnate şi sancţionate conform prevederilor legale pentru a evita crearea unui precedent periculos în România 
secolului XXI.  

De aceea, în calitatea mea de reprezentant parlamentar al cetăţenilor români cu reşedinta în Israel am sesizat 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie şi Consiliul Judetean Cluj, cel care coordonează activitatea 
Centrului Judetean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Cluj, solicitând să se analizeze cu celeritate 
situaţia creată de “momentul artistic” neinspirat al Ansamblului “Dor Transilvan” şi să se dispuna măsurile legale 
pentru sancţionarea persoanelor vinovate.  
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Aş vrea să remarc, totuşi, ca reacţia autorităţilor publice asupra acestui moment grav din activitatea 
televiziunii publice a fost fermă şi rapidă. Pe această cale, doresc să salut reacţia MAE sau decizia prin care CNA a 
dispus o primă  sancţiune postului public de televiziune pentru încălcarea flagrantă a prevederilor legislaţiei 
audiovizualului care statuează fără echivoc interzicerea difuzării în programele audiovizuale a oricăror forme de 
manifestări antisemite sau xenofobe. 

Vă mulţumesc şi vă asigur că voi reveni atunci când autorităţile ne vor prezenta concluziile anchetelor în 
desfăşurare. 

 
Deputat 

Ovidiu Alexandru Raeţchi 
 

*** 
 
 

 
La 24 de ani de la Revoluţia Română! 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
Se împlinesc 24 de ani de la zilele fierbinţi din decembrie 1989, atunci când românii şi-au luat propria soartă 

în mâini şi au răsturnat regimul totalitar care ne-a îngrădit grav dreptul la opinie, conştiinţă, libertate sau libera 
circulaţie. Se cuvine să rememorăm cu respect şi plecăciune jertfa sutelor de eroi care au trecut în nefiinţă în urmă cu 
24 de ani, pentru ca românii să scape de dictatură şi să poată oferi un viitor european, democratic şi civilizat copiilor 
noştri. 

Îmi exprim gratitudinea faţă de poporul român, artizanul acelor zile sângeroase din decembrie 1989, pe 
nedrept uitate acum. Consider că autorităţile ar trebui să instituie în semn de respect pentru iluziile irosite ale 
românilor tăcerea meditativă, această modalitate de comemorare fiind preferabilă larmei, nepăsării şi ipocriziei 
festiviste manifestate an de an în zilele omagierii revoluţiei române. 

Asemănarea izbitoare dintre viaţa românilor şi viaţa celor mai mulţi dintre revoluţionari, care trăiesc astăzi 
într-o mizerie materială cruntă, este dramatică. Sunt de condamnat acele autorităţi postdecembriste care i-au aservit 
pe revoluţionari, la fel ca şi pe cei mai mulţi dintre români, divizându-i după un principiu machiavelic extrem de 
eficient. Sper că această agonie a dezbinării, care se manifestă în rândurile organizaţiilor de revoluţionari, dar şi în 
rândul majorităţii românilor, să ia sfârşit cât mai repede, iar acei revoluţionari cărora li s-au limitat sau chiar eliminat 
privilegiile să fie repuşi în drepturi. 

Un contemporan spunea admirabil despre Revoluţia Română că a fost miracolul unei tardive mântuiri, iar 
făptuitorii ei au scăpat poporul român de ridicol şi grotesc. Dezaprob atitudinea acelor conducători, needucaţi pentru  
standardele europene, care practică dezbinarea socială,  politică şi culturală doar pentru propriul exerciţiu de imagine. 
 În semn de respect pentru poporul român, atât eu personal, cât şi Partidul Conservator reafirmăm că în 
decembrie 1989 a fost o revoluţie autentică şi nu o lovitură de stat, şi că revoluţia  a fost  anticomunistă şi nu 
doar anticeauşistă.  
 Îmi exprim cu pioşenie recunoştinţa pentru sacrificiul  tuturor acelora care au făcut posibil ca românii să 
devină cetăţeni europeni. Din păcate, nu trebuie să considerăm Revoluţia încheiată şi o vom continua alături de 
români în mod paşnic, dar ferm, până va veni din nou acel moment de graţie şi reculegere divină care ne va lumina 
chipurile. 
 

Deputat  
Ion Diniţă 

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

Pensiile ocupaţionale pentru pensionarii-militari 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Cunosc faptul că pregătiţi mai multe proiecte de lege cu privire la categoria pensionarilor militari, printre 
care legea pensiilor ocupaţionale şi eliminarea interdicţiei de cumul pensie-salariu. Se urmăreşte eliminarea din 
legislaţie a interdicţiei de cumul pensie-salariu, având în vedere că în prezent trebuie să se opteze pentru locul de 
muncă în sistemul bugetar sau pentru pensie, fapt pentru care foarte multe instituţii publice au pierdut mulţi 
specialişti de valoare.  

Vă întreb cu respect: 
1. Aveţi în vedere modificarea ordonanţei privitoare la recalcularea pensiilor care face referire la modalitatea de 
recalculare, atunci când nu se regăsesc toate documentele în arhivă care să ateste locurile de muncă ale militarului 
respectiv? 
2. Există posibilitatea de a se reveni la legea pensiilor ocupaţionale pentru militari? 
3. Vor reveni pensiile care au scăzut la cuantumul din decembrie 2010? 
  
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

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

Suvenţii acordate conform Legii 76/2002 si Legii 116/2002 
 

Stimată doamnă ministru, 
 

Conform unor controale efectuate de AJOFM Neamţ, în scopul verificării modului în care s-au respectat 
prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi ale 
Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pe raza judeţului Neamţ s-au identificat 37 
de agenţi economici care nu au respectat prevederile convenţiilor încheiate cu AJOFM Neamţ şi pentru care s-au 
stabilit măsuri pentru a recupera subvenţiile acordate, valoarea acestor debite fiind de 885.885,14 lei. 

 
Vă rog frumos, doamna ministru, să precizaţi: 
- Care sunt numele celor 37 de agenţi economici care nu au respectat prevederile convenţiilor încheiate cu 
AJOFM Neamţ şi pentru care s-au stabilit măsuri pentru a recupera subvenţiile acordate? 
- Ce sume trebuie să restituie fiecare din acesti agenţi economici? 
 
Vă mulţumesc pentru răspuns şi vă asigur de întreaga consideraţie. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 
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*** 
 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Situaţia Judecătoriei Rupea 
 
 
Stimate domnule ministru,           
 

La nivelul Ministerului Justiţiei s-a constituit un grup de lucru pentru luarea măsurilor necesare în vederea 
asigurării unei funcţionări optime a instanţelor judecătoreşti din perspectiva implementării noilor coduri. În acest 
context, Judecătoria Rupea dispune de un sediu complet renovat şi adecvat, potrivit noilor cerinţe privind înfăptuirea 
actului de justiţie, între anii 2008-2009, cheltuindu-se pentru aceasta o sumă de 3.376.877,36 lei cu TVA inclus (bani 
proveniţi de la bugetul de stat). La ora actuală este unul dintre cele mai modeme sedii de instanţă din România în 
care-şi desfăşoară activitatea atât Judecătoria Rupea, precum şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea.  

Desfiinţată în 1965, Judecătoria Rupea a fost repusă în drepturi după 1996, ea deservind oraşul şi 12 comune 
înconjurătoare, respectiv o treime din suprafaţa teritorială a judeţului Braşov, în total 39 de localităţi. Această zonă 
compusă din cele 39 de localităţi situate în nord-estul judeţului este una dintre cele mai sărace zone ale judeţului în 
ciuda resurselor naturale şi culturale de care dispune, conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov. Potrivit 
datelor statistice, nr. de locutori care populează această zonă este de aproximativ 37.500 de locuitori pentru o 
suprafaţă de 1.200 Km patraţi.  

Distanţele care separă locuitorii acestei zone faţă de cele mai apropiate judecătorii în comparaţie cu 
Judecătoria Rupea sunt foarte mari, în medie de peste 70-80 Km, luând ca şi referinţă Judecătoria Făgăraş sau 
Judecătoria Braşov. În această ordine de idei, o eventuală desfiinţare a Judecătoriei Rupea ar conduce în primul rând 
la îngrădirea indirectă a locuitorilor acestei zone la actul de justiţie. Distanţele foarte mari coroborate cu gradul de 
sărăcie al locuitorilor zonei, precum şi lipsa totală mijloacelor de transport regulat (curse auto sau tren) vor fi un 
impediment major pentru locuitorii acestei zone defavorizate să aibă acces la actul de justiţie. Orice persoană se poate 
adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. în exercitarea dreptului său la 
un proces echitabil accesul la justiţie nu poate fi îngrădit prin instituirea unor „bariere” imposibil de trecut pentru 
cetăţean. 

Pornind de la premisa că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o manieră concretă şi reală, iar nu 
iluzorie şi teoretică, imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanţe de către persoana interesată constituie o 
încălcare a dreptului acesteia de acces la justiţie. Dreptul de acces la justiţie impune obligaţii în sarcina legiuitorului 
şi executivului astfel că statul este ţinut să acorde oricărei persoane toate facilităţile rezonabile de drept şi de fapt 
pentru a accede la o instanţă ceea ce echivalează cu efectivitatea dreptului de acces. 

În aceste condiţii, vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Ce se va întâmpla cu acest sediu proprietate a ministerului, în eventualitatea desfiinţării Judecătoriei Rupea fiind 
necesare cheltuieli de conservare şi pază a acestuia pentru a preveni degradarea şi distrugerea acestuia? 
2. Care este intenţia Ministerului Justiţiei referitoare la soarta acestei unităţi? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Situaţia hergheliilor din România 
 
Stimată doamnă ministru,           
 

Din anul 2002, odată cu reorganizarea Regiei Autonome a Cailor de Rasă, hergheliile din România au trecut 
în subordinea Ministerului Mediului şi a Schimbărilor Climatice, respectiv sub jurisdicţia Direcţiilor Silvice judeţene. 
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Vă supun atenţiei situaţia dramatică a acestui sector de activitate deosebit de profitabil pentru alte ţări, care în 
România a fost permanent vitregit de regimul comunist, supravieţuind în ultimii ani doar din cauza unor alocări 
bugetare totuşi insuficiente. Este vorba de rasele excepţionale de cai date de România de-a lungul anilor, care, în 
prezent, se află într-o stare deplorabilă, din cauza situaţiei extrem de dificile din punct de vedere financiar în care se 
găsesc hergheliile rămase în România. De asemenea, specialiştii care se ocupă de destinele cailor de rasă din ţară 
susţin că acordarea unei mai mari atenţii acestui sector poate aduce beneficii importante, atât pe plan intern, cât şi 
internaţional. Acest deziderat este însă destul de delicat, deoarece întreţinerea unui cal de rasă costă destul de mult, 
iar constrângerile bugetare sunt mari în această perioadă. 

Având în vedere aspectele prezentate, vă întreb respectuos doamnă ministru: 
1. Care este numărul hergheliilor existente în prezent în România sub patronajul statului, în speţă a MMSC, şi câţi cai 
de rasă se află în prezent în acestea? 
2. Ce fonduri bugetare s-au alocat în ultimii ani Regiei Autonome a Cailor de Rasă, şi care este repartiţia financiară 
pentru anul 2014? 
3. Care sunt previziunile ministerului în vederea modificării Legii calului, având în vedere faptul că animalele 
respective nu pot fi exportate? 
4. Ce s-a întâmplat în ultimii ani cu Centrul Naţional pentru Creşterea şi Calificarea Cailor de Rasă? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Situaţia sistemului judiciar după intrarea în vigoare a noilor Coduri 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 La începutul anului viitor România trebuie să fie pregătită pentru punerea în aplicare a noului Cod de 
Procedură Penală şi a noului Cod Penal, care vor intra în vigoare începând cu 1 februarie 2014. O primă etapă ar 
trebui să confere imaginea sistemului judiciar ajustat, pentru a şti exact ce anume presupune din punct de vedere al 
armonizării legislaţiei. De asemenea, în prealabil intrării în vigoare a noilor Coduri de procedură, se derulează 
acţiunea de reorganizare a hărţii instanţelor şi parchetelor din România.  
 Vă întreb cu respect: 
1. Care trebuie să fie sprijinul Ministerului de Finanţe în procesul de intrare în vigoare a noului Cod Penal? 
2. Cum veţi concentra logistica şi oamenii în instanţe mai mari, capabile să aplice noile prevederi din codurile de 
procedură? 
3. Există şi perspectiva închiderii unor instanţe nefuncţionale, şi dacă da, care sunt vizate, atât în ţară, cât şi în judeţul 
Maramureş? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 




