Nr.11154A/15.09.2020
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Cabinet Parlamentar Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi

Nr.526/15.09.2020
Întrebare scrisă adresată Domnului Prim-Ministru
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Obiectul întrebării scrise: Motivele pentru care unii reprezentanți ai Guvernului nu respectă
prevederile Regulamentului Comun al Camerei Deputaților și Senatului?

Stimate Domnule Prim-Ministru,

După cum foarte bine cunoașteți, calea constituțională de legătură a Parlamentarului cu
membrii Guvernului o constituie întrebările și interpelările.
Deputații G.P.M.N. au o situație specifică, aceștia nu răspund numai față de alegătorii
dintr-o anumită circumscripție deoarece sunt aleși prin vot național, poziție de pe care pot
observa mai obiectiv ierarhizarea urgențelor, remarcând mai bine dacă problemele semnalate
sunt prioritizate obiectiv sau după criterii subiective, adică electorale și partinice.
Urmare celor menționate mai sus, semnalările deputatului unei minorități naționale ar
trebui analizate cu mai mult interes ministerial, pentru că parlamentarul minorității naționale nu
intervine de pe pozițiile colegialității de partid, ci de pe cele ale cunoașterii reale a urgențelor din
teritoriu, însă, cu toate acestea, unii miniștri se abat de la problemele ridicate, fie răspunzând
incomplet, fie divagând de la subiect, fie chiar cu date deformate de aparatul din subordine.

Nu o dată am sugerat predecesorilor d-voastră să-i atenționeze pe membrii Guvernelor să
acorde mai multă atenție și seriozitate răspunsurilor oficiale pe care le transmit deputaților și
senatorilor, motiv pentru care, în perioada 22.06.2020-19.08.2020, m-am adresat direct Dvoastră

semnalându-vă

o

serie

de

întrebări

stringente

și

de

imediată

actualitate

(10881A/24.06.2020, 10881A/24.06.2020, 11000A/22.07.2020, 11087A/19.08.2020 ).
Conform art. 199 alin. (1) din Regulamentului Comun al Camerei Deputaților și
Senatului răspunsurile la întrebările scrise se transmit în cel mult 15 zile!!!
Cu toate acestea, până la transmiterea prezentei, nu am primit niciun răspuns la
întrebările

înregistrate

sub

numerele

10881A/24.06.2020,

10881A/24.06.2020,

11000A/22.07.2020, 11087A/19.08.2020.
Astfel, apar următoarele întrebări: Unde se blochează răspunsurile? Cine se face vinovat
în mod direct de încălcarea regulamentului Comun al Camerei Deputaților și Senatului ? Ce
măsuri disciplinar-administrative vor fi dispuse?
Având în vedere cele de mai sus, respectuos, vă rog să-mi comunicați, în scris, motivele
care au condus la depășirea termenului regulamentar.

