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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019* 

 
(Situaţia cuprinde datele la 4 octombrie 2019) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1405  
din care:  

– existente la începutul anului 2019 986

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019 332

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 87

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 170

221

– votate  219

             din care: - înaintate la Senat        34 

                            - în procedura de promulgare   46 

                            - promulgate** 112 

                            - respinse definitiv   27 

                            - în mediere           1
                            - în divergenţă           1
2) Se află în proces legislativ 1207

a) pe ordinea de zi 522

b) la comisii  663

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

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

3

3) Desesizări 3

4) Retrase de iniţiatori 1
5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 37

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 36

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1

 
     Cele 219 iniţiative legislative votate privesc: 

                           79 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
   31  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    39  proiecte de legi  
                        140 propuneri legislative 
 
 

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi  26-28 august 2019. 
** În anul 2019 au fost promulgate 167 legi. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură  

legislativă la Camera Deputaţilor 
 

Sesiunea septembrie– decembrie 2019 
 

(Situaţia cuprinde datele la 4 octombrie 2019) 
 

Totalul iniţiativelor legislative     1241  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2019 1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 87

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 29

      40

– votate       38  129  

             din care: - înaintate la Senat        9 

                            - în procedura de promulgare 24 

                            - promulgate*   5 

                            - respinse definitiv   0 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1207

a) pe ordinea de zi 522

b) la comisii  663

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

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

3

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 37

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 36

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1

 
    Cele 38 iniţiative legislative votate privesc: 

                                   16 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
    5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      9  proiecte de legi  
                                  22 propuneri legislative 
oiecte de legi iniţiate de Guvern: 
pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2019 au fost promulgate 167 legi, 162 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile 
anterioare şi 5 din  iniţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

 
 
 

(săptămâna 30 septembrie – 4 octombrie 2019) 
 
 

 

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

1.  PL-x 102/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice  
 

  
 
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 276/2019 - Propunere legislativă privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor 
instituţiilor statului  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ  
prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune  

ordinară parlamentară a anului 2019 
 

(situaţie la data de 07 octombrie 2019) 
 
 

În septembrie  2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 
cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2019, care  cuprinde 128 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 55 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor  

de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
1 
 

7 

 

- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP: 

0  
0  
0 

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

1 
0 
0 
 0 

Camera 
Deputaţilor:  

34 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

4 
23 
0 

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

0 
0 
7 
0 

Procedură 
comună: 

 20 

Total: 35 7  
 

27 
  

 
8 
 

 52  35 

 
 

 
 
 
 
 



ANEXA 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2019 
((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0077  ooccttoommbbrriiee    22001199))  

 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
                

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor 
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul 
protecţiei mediului. (poz. I-b-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a 
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în 
Expunerea de motive prin faptul că   La data de 2 octombrie 
2013 Comisia Europeană a transmis României o solicitare de 
informaţii cu privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE 
privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 
(Dosarul EU Pilot 5642/13/JUST). 

S -  Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ Plen 
JUR și MED 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 07.12.2018 
(699/R/2018) 

 
 
 
 
2 

PLx 
304/2019 

 
L 

187/2019 

Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a 
serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor 
de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu 
privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii 
şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi 
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor 
serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată, în 
contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional, 
urmând a se abroga actuala reglementare în domeniu, 
respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009.  

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 
CD - OZ Plen 
BUG  
 

 
 
 
 
Raport depus 
pe 26.09.2019 
(310/Rs/2019) 
 

3 

PLx 
305/2019 

 
L 

188/2019 

Proiect de Lege privind activitatea de emitere de 
monedă electronică. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de emitere de 
monedă electronică, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de 
prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de 
monedă electronică, a supravegherii prudenţiale a acestor 
instituţii, precum şi stabilirea regimului privind răscumpărarea 
monedei electronice. 

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 
CD - OZ Plen 
BUG  

 
 
Raport depus 
pe 26.09.2019 
(311/Rs/2019) 
 

4 

PLx 
338/2019 

 
L 

277/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale în vederea participării Poliţiei Române la 
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, 
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 
Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - 
TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994.  

S  - Adoptată pe 
03.07.2019 
CD - OZ Plen 
BUG  
 

 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 19.09.2019 
(323/R/2019) 
 



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

5 
 
 

PLx 
575/2018 

 
L 

393/2018 

Proiect de Lege privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general.  
(poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie, 
reprezentată de Legea nr.350/2005.  

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
 
TDR: 
12.11.2018 

6 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv. (poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute 
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor 
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul 
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
22.11.2018 

7 

PLx  
374/2019 

 
L 

278/2019 

Proiect de lege privind reglementarea fondurilor de 
investiţii alternative şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative 
(FIA), organisme de plasament colectiv, altele decît cele 
prevăzute prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012. 

S  - Adoptată pe 
16.09.2019 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
TDR: 
03.10.2019 

8 

PLx 
306/2019 

 
L 

189/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 
geografice. (poz. I-b-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, în scopul punerii 
de acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, 
ca o premisă esenţială a îndeplinirii angajamentelor ce revin 
României. 

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 
CD - IND  
pt. raport  

 
 
TDR: 
05.09.2019 

9 

PLx 
667/2018 

 
L 

451/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii 
de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal cu privire la contractele care au ca 
obiect pachetele de servicii de călătorie si serviciile de 
călătorie asociate, încheiate între călători si comercianţi, în 
scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2302 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind 
pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie 
asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 şi 
a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a 
Consiliului. 

S  - Adoptat pe 
31.10.2018 
CD -  IND  
pt. raport  
 

TDR: 
20.11.2018 



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

10 

PLx 
411/2019 

 
L 

220/2019 

Proiect de lege - LEGEA TURISMULUI.  
(poz. I-a-5)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea organizării, coordonării, finanțării, autorizării 
și controlului activităților din domeniul turismului, a 
promovării și dezvoltării turismului, precum și a 
managementului resurselor turistice și umane în conformitate 
cu principiile echității, competivității, accesibilității, 
sustenabilității și dezvoltării durabile. 

 
 
S  - Adoptată pe 
23.09.2019 
CD -  IND  și 
ADMIN 
pt. raport comun 

TDR: 
16.10.2019 

11 

PLx 
94/2019 

 
L 

692/2018 

 
Proiect de Lege privind Codul aerian.  
(poz. I-b-26) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

 Activităţile aeronautice civile şi militare pe teritoriul şi în 
spaţiul aerian naţional, va stabili instituţiile cu atribuţii în 
domeniul administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi 
competenţele şi atribuţiile altor organisme în domeniul 
administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi competenţele 
şi atribuţiile altor organisme în domeniul siguranţei şi 
securităţii aviaţiei.  

S  - Adoptat pe 
04.03.2019 
CD -  TRSP și 
APĂR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
21.03.2019 

12 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele 
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă. 
(poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea programului multianual de susţinere a activităţii în 
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata Românească, 
Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de 
ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie, 
inclusiv pentru prima populare, precum şi pentru stimularea 
asocierii în cooperative, denumit „Programul de susţinere a 
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună 
şi Sura de Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să 
reglementeze cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în 
vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi 
sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având ca obiectiv 
implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de 
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de 
Stepă. 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

13 

Plx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin 
în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului. (poz. I-b-19) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu 
modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
CD -  AGRI și 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
12.06.2018 
 



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

14 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-30) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 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 la 
DROM 
 pt. raport 
suplimentar 

 
TDR: 
25.09.2012 
 

15 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor. (poz. I-b-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
nr.293/2004, în principal, în scopul punerii de acord a 
reglementării cu Decizia Curţii Constituţionale nr.803/2015. 
Intervenţiile legislative vizează, printre altele, stabilirea 
compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi activitatea 
comisiei de disciplină, modul de lucru şi procedura de sesizare, 
actele emise ca urmare a parcurgerii procedurii.  

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
07.11.2019 
 

16 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, care 
reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul 
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile 
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un 
concept strategic, precum și direcțiile de implementare pentru 
o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, 
interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante la 
nivel transfrontalier și transnațional”. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data 
de 19.11.2018 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.12.2018 
 

17 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind 
adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi 
debirocratizării procedurilor administrative din acest domeniu. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data 
de 19.12.2017 
 pt. raport 
suplimentar 
 

 

18 

PLx 
409/2019 

 
L 

339/2019 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.56/2019 pentru 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de 
zilieri. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul extinderii domeniilor în care poate fi prestată activitatea 
desfășurată de zilieri, precum și reintroducerea în categoria 
beneficiarilor legii a insituțiilor aflate în coordonarea 
Ministrului Tineretului și Sportului.  

 
S  - Adoptat pe 
25.09.2019 
CD -  MUN 
pt. raport 
 
 

TDR: 
16.10.2019 

19 
PLx 

399/2017 
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-23) 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și 
limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 

TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

216/2017 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

prin vaccinarea populației generale, în România. CD -  SĂN  
pt. raport 
 

20 

PLx 
579/2018 

 
L 

453/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.  
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.266/2008, republicată, în 
scopul simplificării procedurii de efectuare a inspecţiilor 
pentru autorizarea, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de 
unitate farmaceutică, înfiinţarea oficinelor locale de 
distribuţie, introducerea activităţii de receptură sau de 
laborator, precum şi pentru reorganizarea spaţiului unităţilor 
farmaceutice, având în vedere importanţa strategică naţională 
a funcţionării eficiente a sistemului de autorizare, 
supraveghere şi control a asistenţei farmaceutice a populaţiei. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2018 
CD - SĂN  
pt. raport 
 

TDR: 
12.11.2018 

21 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

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-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.11.2011 

22 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării, 
implementării și monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața societății, la 
domeniile de interes pentru aceștia, precum și acadrului juridic 
necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor 
conform necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
05.12.2018 

23 

PLx 
219/2019 

 
L 

138/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.  
(poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 26 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, urmărindu-se, 
printre altele, unificarea dispoziţiilor legale cu privire la 
tipurile de contracte încheiate de către participanţii la 
activitatea sportivă.  

S  - Adoptat pe 
01.04.2019 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
25.04.2019 

24 

PLx 
31/2019 

 
L 

636/2018 

 
Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-9) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru legal privind regimul arhivelor din 
România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996, republicată.  

S -  Adoptată pe 
06.02.2019 
CD -  CULT și 
JUR  
 pt. raport 
comun 

TDR: 
26.02.2019 



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

25 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură 
Penală, precum şi a altor acte normative, în scopul punerii de 
acord a dispoziţiilor acestora cu unele decizii ale Curţii 
Constituţionale prin care au fost admise excepţii de 
neconstituţionalitate. 

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 

26 

PLx 
404/2019 

 
L 

279/2019 

Proiect de lege privind modificarea Legii 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru 
dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.  
(poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor 
măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 
privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 

 
 
S  - Adoptată pe 
23.09.2019 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 
 

TDR: 
16.10.2019 

27 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. 
(poz. I-b-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
penal, în scopul transpunerii în legislația națională a unor 
prevederi din cuprinsul Directivei 2014/42/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea 
și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor 
săvârșite în Uniunea Europeană, precum și al Directivei 
2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 
martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale 
prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la 
proces în cadrul procedurilor penale. 

S -  Adoptată pe 
04.12.2017 
CD -  Comisia  
spec.com.a CD 
și S pt. sist., 
unif. și asig. 
stab. legisl. în 
dom. justiției 
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.12.2017 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 
L 

196/2019 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind 
Statutul personalului silvic. (poz. I-a-3) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă:nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Potrivit Expunerii de motive, corelarea actualului statut al 
personalului silvic cu „realitățile derivate din evoluțiile 
domeniilor de activitate în care funcționează personalul 
silvic”. 

 
 
S  - Adoptată 
pe 04.09.2019 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt. dezbatere 

2 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor programe gestionate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. (poz. I-a-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor 
măsuri financiare. 

 
 
S  - OZ Plen 
ADMIN 
CD -   
 
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul – 
favorabil cu 
amendamente 

3 
L 

317/2019 

Proiect de lege pentru completarea anexei din Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 
şi consumului ilicit de droguri. (poz. I-a-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri. 

 
 
S  - JUR 
CD -   
 
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul – 
favorabil 

4 
L 

318/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. (poz. I-a-11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
S  - OZ Plen 
MUN 
CD -   
 
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul – 
favorabil cu 
amendamente 

5 
L 

326/2019 

Proiect de lege "LEGEA RESURSELOR 
HIDROMINERALE". (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

 
 
S  - Comisia pt. 
ape și Comisia 
pt. energie 
CD -   

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul – 
favorabil cu 
amendamente 

6 
L 

327/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. (poz. 
I-a-7) 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea transpunerii în legislația națională a 

 
 
S  - JUR 

TDR: 
11.09.2019 



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

unor prevederi din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile 
procedurale pentru copii care sunt persoane suspectate sau 
acuzate în cadrul procedurilor penale. 

pt. raport 
CD -   
 
 

7 
L 

335/2019 

Proiect de lege privind facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice emise 
ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul legii 
nr. 98/2016. 

 
 
S  - OZ Plen 
EC 
CD -   
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul - 
favorabil 

8 

PLx  
444/2017 

 
L 

28/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Economic 
şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de 
o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, 
pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 
2016. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor noi oportunități comerciale și de investiții 
între Uniunea Europeană și Canada, în principal 
îmbunătățirea accesului pe piață al bunurilor și serviciilor. 
Acordul urmărește mai multe obiective: de a scădea tarifele 
vamale și de a elimina alte obstacole la comerț între UE și 
Canada, de a menține strandardele înalte ale UE în materie 
de siguranță alimentară, drepturile lucrătorilor și protecția 
mediului, respectarea principiilor democratice și 
transparenței instituționale, reprezentând un nou standard 
pentru viitoarele acorduri de comerț la nivel global. 

CD -  Adoptat 
pe 20.12.2017 
S  - Retrimis pe 
data de 
29.05.2019 la 
Economică și 
ind. 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
12.06.2019 

9 

PLx 
734/2018 

 
L 

573/2018 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. (poz. 
I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, având în vedere necesitatea 
transpunerii parțiale a Directivei (UE) 2017/853 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 177 mai 20177 
de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind 
controlul achiziționării și deținerii de arme, precum și a 
îmbunătățirii cadrului legal în materie. 

S  - Adoptată 
pe 28.11.2018 
CD -  Adoptată 
pe 12.06.2019 
 

La 
promulgare 
din data de 
20.06.2019 
Sesizare de 
neconstituţion
alitate 
(formulată de 
Președintele 
României) 
09.07.2019 

10 

PLx 
128/2019 

 
L 

726/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. 
(poz. I-b-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999.  

S -  Adoptat pe 
11.03.2019 
CD -  Adoptată 
pe 04.09.2019 

La 
promulgare  
din data de 
16.09.2019 

11 
PLx 

551/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea 
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele 

S -  Adoptat pe 
15.10.2018 

La 
promulgare  



 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
L 

392/2018 

domeniul serviciilor sociale. (poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a 
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în 
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a 
prevederilor legii care pot conduce la retragerea 
acreditării/licenţierii. 

CD -  Adoptată 
pe 11.09.2019 
 

din data de 
21.09.2019 

12 

PLx 
743/2018 

 
L 

634/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 
socială a străinilor care au dobândit protecţie 
internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene şi Spaţiului Economic European. (poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în 
România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și 
modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
05.12.2018 
CD -  Adoptată 
pe 11.09.2019 
 

La 
promulgare  
din data de 
21.09.2019 

13 

PLx 
37/2019 

 
L 

635/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul 
juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 
pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
(poz. I-b-29) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997, precum şi modificarea art.7 pct.15 din Legea 
nr.227/2015, în sensul introducerii conceptului de unitate-
pilot, prin intermediul căreia francizorul testează şi 
definitivează formula de afacere pe care urmează să o vândă 
în sistem de franciză. 

S  - Adoptat pe 
06.02.2019 
CD - Adoptată 
pe 11.09.2019 
 

La 
promulgare  
din data de 
21.09.2019 

14 

PLx 
179/2019 

 
L 

122/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor 
măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi 
modificarea unor acte normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Prin derogare de la prevederile art.34 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Ministerul 
Turismului să încheie cu autorităţile administraţiei publice 
locale contracte de finanţare multianuale, pentru finanţarea 
investiţiilor în turism, pe o perioadă de maximum 4 ani, în 
limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără 
eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu 
cumulat pentru toată perioada de finanţare.  

 
 
S  - Adoptat pe 
25.03.2019 
CD -  Adoptată 
pe 18.09.2019 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
25.09.2019 

15 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program 
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în 
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară 
activităţi de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin 
investiţii pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme 
noi sau în ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a 
asocierii în cooperative. 

S - Adoptat pe 
14.03.2018 
CD - Adoptată 
pe 24.09.2019 
 

La SG din 
data de 
02.10.2019 

    



 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
  

          
Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2010.  
(poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente.  
anului 2010. 

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012; 
urmează să intre 
pe OZ 

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual 
de execuție a bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 
data de 
23.10.2013; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011. 
(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 
data de 
04.04.2016; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

          
Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului 
general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru 
șomaj pe anul 2011. 

Raport depus pe 
data de 
23.10.2013; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2012.   
(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 
data de 
25.06.2014; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2012.  (poz. I-c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 
data de 
25.06.2014; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al 
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul 
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra modului 
de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public în exerciţiul 
financiar al anului 2013. 

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015; 
urmează să intre 
pe OZ  

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2013. (poz. I-c-9) 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin 
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa 

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015; 
urmează să intre 
pe OZ 

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 



 

          
Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
 

- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a 
bugetului. 

 BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 
data de 
28.06.2016; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2015.  
(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 
de stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 
103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub 
prevederile bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 
125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele 
bugetare aprobate) și un deficit în sumă de 21.448,2 
milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 
au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane 
lei sub prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile 
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane 
lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate). 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în 
sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în 
sumă de 236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de 
pensii s-a realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 
milioane lei și cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2016. 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 



 

          
Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 (poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2016 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2017.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2017 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 
 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2018.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
de stat aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 
142.291,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1 
milioane lei şi un deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, 
De asemenea, se aprobă contul general anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă 
de 35.651,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de 34.854,1 
milioane lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele bugetare 
definitive aprobate. Execuţia Bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2018 s-

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 



 

          
Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

a încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 milioane lei.  

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2018 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând 
venituri în sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă 
de 63.560,0 milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 
milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 
PLx  

400/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019. (poz. II-66) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 Rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Astfel, bugetul 
de stat se majorează la venituri cu suma de 2.264 milioane 
lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 736,9 milioane lei 
la credite de angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei la 
credite bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 
1.965,1 milioane lei . 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

20 
PLx  

401/2019 
 

 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. (poz. II-67) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, aprobate 
prin Legea nr.47/2019.  

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 
 

 
( la data de 3 octombrie 2019 ) 

 

I.  În perioada  30 septembrie - 3 octombrie  2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 34 avize. 
Cele 11 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare    6 
 rapoarte de respingere   5 
 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:       
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 

1  
10 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 643 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 75 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 23 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 

ordinară a anului 2019 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  2083  de rapoarte, din care: 

 
 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 355 

 rapoarte suplimentare 115 67 49 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 12 

TOTAL 818 849 416 

 
 
 



                  A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada 30 septembrie - 3 octombrie 2019 

 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx.375/2019 
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de 
Combatere a Fraudelor 

Guvern 
adoptat 
de Senat 

02.10.2019 
Raport de adoptare în 

forma Senatului 
(355/R din 03.10.2019) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.58/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de 
informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 

Guvern 
Adoptat 
de Senat 

24.09.2019 
Raport de adoptare 

(346/R din 02.10.2019) 

2. PLx.9/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
-raport comun cu comisia juridică 

7 parlam. 
Adoptat 
de Senat 

03.09.2019 
Raport de respingere 

(349/R din 02.10.2019) 

3. PLx.581/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 
pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare 
privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în 
plan intern şi internaţional 

Guvern 
Adoptat 
de Senat 

24.09.2019 

Raport suplimentar de 
adoptare cu 

amendamente 
(622/RS din 02.10.2019) 

 
 
 
 
 
 



 
 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx.383/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) 
ale articolului 16, precum şi a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind 
ceremoniile oficiale 

40 
parlam. 
adoptat 
de Senat 

01.10.2019 
Raport de respingere 

(348/R din 02.10.2019) 

 
IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.401/2018 

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific 
deosebit şi din unităţile bugetare 

15 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.09.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(350/R din 02.10.2019) 

2. Plx.176/2019 
Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din 
Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 

9 parlam. 
respinsă 
de Senat 

02.10.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(354/R din 03.10.2019) 

 
V. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.334/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

16 parlam. 02.10.2019 
Raport de respingere 

(351/R din 03.10.2019) 

2. Plx.336/2019 
Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţei naţionale 
nr.1/2011 

1 parlam. 02.10.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(352/R din 03.10.2019) 

 
 
 
 
 



 
 
VI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.276/2019 
Propunere legislativă privind protecţia operatorilor economici împotriva 
abuzurilor instituţiilor statului 

3 parlam. 24.09.2019 
Raport de respingere 

(347/R din 02.10.2019) 

2. PLx.9/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 
-raport comun cu comisia agricultură 

7 parlam. 
Adoptat 
de Senat 

24.09.2019 
Raport de respingere 

(349/R din 02.10.2019) 

3. PLx.294/2019 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la 
Chişinău 
-raport comun cu comisia apărare 

Guvern  24.09.2019 
Raport de adoptare 

(353/R din 03.10.2019) 

 
VII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx.294/2019 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la 
Chişinău 
-raport comun cu comisia juridică 

Guvern  11.09.2019 
Raport de adoptare 

(353/R din 03.10.2019) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații politice 

 

România are nevoie de stabilitate pentru a continua realizarea investițiilor și creșterile 
de venituri pentru populație! 

Stimate colege și stimați colegi,  
PSD și-a asumat și a transformat în realitate creșterea accelerată a salariilor, ca obiectiv prioritar care să îmbunătățească 

traiul celor cu venituri mici și să determine creșterea puterii de cumpărare.  
PSD a luat măsuri concrete pentru deblocarea proiectelor de investiții prin simplificarea legislației din domeniul 

achizițiilor publice și al parteneriatelor publice private.  
PSD consideră că românii au nevoie de programe, care să le îmbunătățească condițiile de viață, nu de instabilitate, 

amenințări, ceartă și gâlceavă politică cum doresc cei de de la PNL și USR 
Moțiunea de cenzură inițiată de PNL, USR și celelalte partide din Opoziție va genera haos și dezordine.  
Dacă va trece moțiunea de cenzură, în România se va instaura o stare de conflict și îngrijorare în rândul cetățenilor.  
Opoziția nu are un program coerent și fezabil pentru fiecare român.  
Totul reprezintă un demers demagogic și politicianist.  
PNL și USR refuză să garanteze românilor că nu vor tăia salariile și pensiile dacă ajung la guvernare. 
PNL și USR nu vor să aibă un angajament conștient, asumat față de toți cetățenii pentru menținerea în vigoare a unui set 

de măsuri esențiale pentru creșterea nivelului de trai și a îmbunătățirii calității vieții în România. 
În ciuda mesajelor alarmiste din partea partidelor de Opoziție, au fost și vor fi bani pentru plata pensiilor și salariilor cât 

timp va fi PSD la guvernare.  
Cei din Opoziție tot ne anunță că va cădea drobul de sare din povestea lui Ion Creangă despre „Prostia omenească”. În 

realitate nu e niciun drob de sare care riscă să cadă peste economia românească, iar asta nu o spune PSD, ci Comisia 
Europeană care afirmă că vom avea o creștere robustă, contrar alarmelor false ale Opoziției.  

Românii să țină minte când vor fi cu ștampila în mână în cabina de vot: vor avea de ales între continuarea creșterilor de 
pensii și salarii promisă și respectată de PSD și oprirea majorărilor sau chiar tăierea pensiilor și salariilor, pe care cei de la 
PNL sau USR le consideră exagerate și nerealiste. 

Alternativa PNL și USR este de a reveni la epoca austerității, când se închideau spitale, când s-au desființat mii de 
posturi de polițiști de proximitate, mai ales în zonele rurale. 

Românii s-au săturat de certurile dintre politicieni! Fiecare român dorește să simtă că are un nivel de trai mai bun! PSD 
își respectă angajamentele! 

Vă mulțumesc.                  Deputat 
Marius Constantin Budăi 

*** 
 

Pensionarii din România merită să aibă o viață decentă și demnă, indiferent 
de partidele care sunt la guvernare! 

Stimate colege, stimați colegi, 
În calitate de parlamentar PSD adresez celor de la PNL, USR, Pro-România, ALDE și UDMR invitația de a semna în 

fața cetățenilor din județele pe care le reprezintă în Parlament, angajamentul prin care se obligă să respecte drepturile câștigate 
prin lege de fiecare pensionar, indiferent că este vorba de pensii, alocații, indemnizații, programe de suport pentru persoanele 
vârstnice.  
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PSD este singurul partid care a semnat alături de fiecare pensionar „Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor” prin 
care se asigură continuarea majorărilor de pensii, indiferent de ce partid sau formațiune politică va fi la guvernare în următorii 
ani. 

„Pactul național pentru bunăstarea românilor”  reprezintă asigurarea fiecărui pensionar din această țară, că indiferent ce 
partid sau formațiune politică va conduce România vor fi păstrate și continuate măsurile și programele de majorare a pensiilor. 
Pensionarii din fiecare județ trebuie să aibă garanția că nu vor ajunge în situația din 2010, când politicienii de la PNL-PDL 
care conduceau țara noastră au luat decizia de a reduce și impozita pensiile. Liderii de la nivel central și local ai acestor partide 
au susținut aceste măsuri care au afectat viața fiecărui pensionar. Nu mai vrem ca părinții și bunicii noștrii să treacă din nou 
prin astfel de situații, care să îi pună în imposibilitatea de a avea un trai decent. 

În opinia mea, este un gest de minimă decență din partea liderilor PNL, USR-PLUS, PMP, Pro România, ALDE și 
UDMR să semneze acest pact, care să le ofere pensionarilor din toată țara garanția că vor continua să respecte noua lege a 
pensiilor și vor asigura toate majorările prevăzute în actele normative aflate în vigoare, dacă vor ajunge la guvernare. Era o 
garanție pentru fiecare pensionar ca astăzi, 1 octombrie, când sărbătorim ziua internațională a persoanelor vârstnice, să vedem 
că liderii acestor partide își doresc o viața demnă și independentă pentru fiecare pensionar din România.  

E datoria noastră, a oamenilor politici să asigurăm creșterea calității vieții pentru persoanele în vârstă și respectarea 
drepturilor lor, pentru a putea trăi decent. Din păcate, numai PSD este interesat în mod real de soarta persoanelor vârstnice, 
pentru restul partidelor aceste persoane constituie doar o masă mare de electorat, care contează numai când sunt alegeri.   

Vă mulțumesc.                
Deputat 

Tamara Ciofu 
*** 

 

Copiii fără CNP vor avea acces gratuit şi nediscriminatoriu la servicii medicale 
 

Camera Deputaților a adoptat, săptămâna trecută, în unanimitate, în calitate de for decizional, un proiect de lege care 
extinde lista persoanelor care se vor bucura de asistență medicală chiar dacă nu au plătit contribuția.  

Astfel, serviciile medicale vor fi asigurate pentru copii cu vârsta de până la 18 ani, persoane cu handicap, femei 
însărcinate, lăuze şi victime ale traficului de persoane, în cazul în care acestea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă şi nu 
deţin cod numeric personal. Prevederea este valabilă şi pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate 
stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează 
venituri din muncă, pensie sau din alte resurse. O altă categorie care va beneficia de măsură o reprezintă persoanele reţinute, 
arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi 
arestare preventivă. 

Prin urmare, copiii până la vârsta de 18 ani, femeile însărcinate și victimele traficului de persoane sunt scutite de la 
coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei și în cazul în care nu deţin cod numeric personal, în termen de 
maximum un an de zile de la data primei prezentări la furnizorul de servicii medicale. Furnizorii de servicii medicale vor 
anunţa de îndată organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială din raza teritorială a furnizorului de servicii medicale, în 
vederea efectuării procedurilor de înregistrare a naşterii acestor persoane în registrele de stare civilă conform legii sau 
identificării lor, după caz. 

Până la intrarea în vigoare a acestei legi, toți copiii aveau dreptul la servicii gratuite de sănătate până la împlinirea 
vârstei de 18 ani – dar acest drept nu putea fi exercitat de fapt în absența documentelor de identitate și a CNP-ului. În România 
existau în 2016 peste 160 000 de persoane fără acte de identitate, dintre care aproximativ  10 000 nu au avut niciodată 
certificat de naștere, conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne. Așadar, unul dintre principalele electe ale 
acestei legi îl reprezintă identificarea copiilor care nu au cod numeric personal și care nu există din punct de vedere legal și 
posibilitatea de a la oferi acestora dreptul la o viață decentă, acești copii putând fi supravegheați atât din punct de vedere 
medical, cât și în ceea ce privește integrarea lor corectă în societate. Dreptul la o viață decentă este conferit de Constituția 
României, iar noi, ca oameni politici, suntem direct responsabili de a crea pârghiile legale pentru ca toți cetățenii țării noastre 
să aibă acces la o viață decentă.  

Deputat 
Natalia - Elena Intotero 

*** 
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PSD asigură o guvernare responsabilă, în ciuda piedicilor puse de președinte și opoziție! 
 

Domnule președinte, 
Stimați colegi 
Partidul Social Democrat, prin Executiv și majoritatea parlamentară, asigură în continuare buna guvernare și funcționare 

a instituțiilor statului, într-o perioadă extrem de dificilă, în care o serie de domenii sunt aproape de întreruperea activității din 
cauza împotrivirii total nefondate a președintelui Iohannis de a numi noii miniștrii. Conducerea Guvernului a găsit însă până 
acum soluții optime pentru ca românii să nu sufere, dând dovadă de un foarte bun management în situații de criză. S-a 
demonstrat astfel că premierul Dăncilă este omul consensului și al soluțiilor, iar Klaus Iohannis a rămas adeptul conflictelor și 
a blocajelor în formă continuată. 

Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie achitarea salariilor celor aproximativ 10.000 de angajați din aparatul de 
stat, blocate de Iohannis. Executivul a decis modificarea Codului Administrativ, astfel încât secretarii generali din ministere au 
putut semna statele de plată, în condițiile în care chiriașul de la Cotroceni nu a fost de acord cu numirea noilor miniștri propuși 
de PSD.  

Perpetuarea acestei situații delicate ar putea avea însă consecințe nefaste în continuare pentru România. Lipsa unor 
miniștri pe termen lung poate duce la blocarea activității din sectoarele respective, iar efectele pot fi extrem de grave. Un 
exemplu elocvent este examenul de rezidențiat pentru absolvenții promoției din acest an ai facultăților de medicină, ce 
urmează să fie susținut în 17 noiembrie, care este în pericol de a nu se mai desfășura din cauza lipsei titularului portofoliului 
Educației. Întreaga procedură premergătoare organizării acestui examen, precum și numărul de locuri și posturi, au nevoie de 
adoptarea unor ordine comune ale miniștrilor Sănătății și Educației. În condițiile în care nu avem ministrul Educației, pe 
fondul refuzului șefului statului de a numi un nou titular propus de Guvern, este greu de crezut că ordinele comune privind 
metodologia desfășurării examenului de rezidențiat vor fi publicate în Monitorul Oficial până în 7 octombrie a.c., așa cum 
spune legea. Această atitudine sfidătoare și contraproductivă a președintelui Iohannis ar putea avea un deznodământ negativ 
pentru sistemul de sănătate și îi poate determina pe cei peste 8.000 de tineri absolvenți să părăsească țara, fapt de neacceptat în 
condițiile nevoii de specialiști din sănătate. 

Este evident că PSD nu a dorit niciun moment să îi expună pe români în această luptă politică surdă și de neînțeles 
declanșată de șeful statului împotriva Guvernului, dar în ultima perioadă, în dese rânduri, interesele electorale ale candidatului 
Klaus Iohannis au primat în fața intereselor românilor de a-și primi la timp salariile și de a beneficia de serviciile publice din 
partea autorităților statului!  

În concluzie, oamenii trebuie să știe că se pot baza în continuare pe administrația publică centrală și locală și că 
autoritățile statului funcționează la parametri normali. PSD este un partid care își ține cuvântul dat, prin punerea în aplicare a 
prevederilor cuprinse în Programul de guvernare, astfel încât calitatea vieții oamenilor să fie permanent îmbunătățită. 
 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Contract cu romanii pentru bunastarea lor 
 

 Exista multe voci care spun ca au disparut granitele intre ideologii si ca orientarea politica stanga si dreapta nu sunt la 
fel de diferite cum suna, in teorie, doctrinele lor. E oarecum adevarat, daca privim retorica si viziunile neo-marxiste ale unor 
partide- USR, Plus- care in mod ciudat sunt percepute de publicul romanesc a fi partide de dreapta. Nu este insa adevarat daca 
privim retrospectiv, oricat de critic, la conduita Partidului Social Democrat. Si retorica noastra, dar mai ales faptele au aratat 
mereu, consecvent, ca slujim viziunea de centru-stranga, ca ne pasa de traiul tuturor, ca ajutam substantial categorii 
defavorizate, ca intelegem importanta tesutului social – bazat pe fundamentul “piramidei”, respectiv pe conditiile de munca si 
viata ale celor mai multi.  

Ne-au preocupat mereu pensiile si salariile oamenilor, evolutia comunitatilor in ansamblu si nu numai a elitelor, ne-a 
preocupat eradicarea graduala a saraciei si felul in care statul serveste cetateanul.  

Guvernul PSD, oricare ar fi fost acela dupa Decemebrie 1989, Guvernul in care eu am servit interesele romanilor intre 
2000 si 2004, cele care au urmat in gestionarea unui prim ministru social-democrat au dovedit preocupare autentica fata de 
ideologia careia apartinem, fata de asteptarile si nevoile oamenilor, fata de misiunea pe care acestia ne-au incredintat-o.  
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Ori de cate ori ne referim la cresterile de pensii si salarii de care ne-am ingrijit noi PSD, competitorii politici ne intreaba 
de autostrazi, ca si cum vreunul din cei 10 ministri ai transporturilor pe care dreapta i-a succedat la putere se poate lauda cu 
macar 100 de km realizati in mandatul sau. Ori de cate ori demonstram cu fapte si cifre cresterea economica record in 
mandatele sociale-democrate, competitorii politici vorbesc despre schimbarile pe care doresc sa le faca in justitie, ca si cum n-
ar fi fost suficient de anti-democratic faptul ca au operat cea mai substantiala modificare de politici judiciare prin asumarea 
raspunderii privind Codurile si nu prin dezbatere parlamentara.  

Ori de cate ori prezentam felul concret in care politicile noastre social-democrate sustin obiectivele capitalului romanesc 
in afaceri, competitorii nostri de dreapta deviaza discutia catre orientarea spre vest a Romaniei, ca si cum nu PSD ar fi partidul 
care s-a ingrijit consecvent si coerent, cea mai indelungata perioada in ultimii 30 de ani, ca Romania sa fie integrata in UE si 
NATO, ca Romania sa isi pastreze rolul activ contributiv in cel mai important parteneriat strategic pe care il putem avea, cel cu 
SUA.  

Noi spunem ca facem, facem si spunem ca vom face in continuare in timp ce retorica zgomotoasa si inselatoare a PNL, 
USR, PLUS si a altor activisti politici se limiteaza la a ne critica. Ne-a fost greu sa ne imaginam, dar am constatat ca 
minciunile propagate agresiv reusesc sa intoxice chiar si realitatea pe care oamenii au simtit-o in buzunarele lor si in nivelul de 
trai.  

Pentru ca viitorul sa separe faptele de retorica goala si pentru ca oamenii sa stie cine sunt cei cu adevarat preocupati de 
soarta lor, Guvernul condus de primul ministru Viorica Dancila si prin intermediul acestuia Partidul Social Democrat au 
propus competitorilor politici un Pact pentru Bunastarea Romanilor. Am lansat propunerea ca toate partidele ce s-ar putea 
succeda la guvernare sa se angajeze in fata populatiei ca nu vor taia pensii– noi ne angajam sa le crestem in continuare- ca nu 
vor taia salarii- noi ne angajam sa le crestem in continuare, ca nu vor defavoriza micile companii- noi ne angajam sa le 
sustinem in continuare, ca nu vor afecta activitatile independente- noi ne angajam sa le protejam in continuare, ca nu vor 
neglija tinerii intreprinzatori – noi ne angajam sa-i sprijnim in continuare! PSD a propus acest angajament tuturor partidelor 
politice din Romania astfel incat dincolo de ideologii si cuvinte sa ne asumam in scris faptul ca ne ingrijim concret si 
masurabil ca viata oamenilor sa fie mai buna. Noi, PSD, ne-am asumat! Ei, PNL, USR, Plus, refuza! Noi am semnat acest 
contract cu romanii, ei refuza! Romanii isi vor da, fiecare, propria semnatura la vot! 

 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

Casa de Comerț Unirea – proiect major în sprijinul fermierilor români 
pentru valorificarea produselor agricole 

 

Intră în funcțiune Casa de Comerț Unirea – proiect major pentru sprijinirea fermierilor români pentru valorificarea 
produselor agricole. Din luna octombrie vor fi operaționale primele magazine, care vor oferi produse românești sănătoase la 
prețuri rezonabile. România are produse de calitate, oamenii le cer, iar Partidul Social Democrat s-a străduit să vină în 
întâmpinarea dorințelor oamenilor, dar și în sprijinul fermierilor români. 

Casa de Comerț Unirea este un proiect susținut cu peste 100 de milioane de euro, pentru investiții într-un sistem național 
care să asigure achiziția, sortarea, procesarea primară, standardizarea și distribuția către rețele comerciale interne sau de export 
a produselor agricole românești.  

Proiectul este bazat pe trei componente de dezvoltare. Astfel, o rețea națională, în profil teritorial de clustere agricole, 
care va integra la nivelul uneia sau mai multor localități, resursele locale de producție agricolă și servicii specifice având în 
structură cel puțin un centru de colectare/distribuție a produselor.  

O rețea de centre regionale de însilozare, depozitare și procesare industrial, precum și o rețea națională de magazine 
dezvoltată în special în centrele de mare consum, capabilă să asigure piața internă cu produse agro-alimentare proaspete și 
procesate de origine autohtonă care să contribuie, între altele, și la echilibrarea balanței comerciale sectoriale.  

Prin Casa de Comerț se vor atrage în circuitul economic reglementat și fiscalizat fermierii și vor fi stimulate asocierile. 
Totodată se asigură populației produse de calitate, sănătoase, originale, cu garanții în privința sursei și respectării normelor 
legale, se limitează/elimină concurența neloială și se combat contrafacerile.  

Programul respectă direcțiile strategice ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene, iar Casa Română de Comerț 
Agroalimentar Unirea va completa oferta hipermarket-urilor din România - o piață de 20 de miliarde de euro anual. 
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Măsurile în sprijinul oamenilor au fost, sunt și vor fi principal preocupare a Partidului Social Democrat, singurul partid 
care a luat mereu măsuri în directul beneficiu al oamenilor de rând.  
 

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
USR = ANALFABETISM INSTITUȚIONAL 

 

USR habar n-are cum funcționează instituțiile statului român. Liderul său, Dan Barna, candidat la președinția țării habar 
n-are de prevederi elementare ale Constituției. 

Propunerea USR de constituire a unei alianțe a Opoziției cu obiectivul de a provoca alegeri anticipate simultan cu 
alegerile locale, pe 6 iunie 2020, este o inițiativă moartă din fașă. 

Alegerile anticipate nu pot fi organizate simultan cu alegerile locale. Interdicția este explicită, potrivit unei Deciziei 
CCR nr. 51 din 2012 care argumenta că:  

1. se modifică procedura de desfășurare a alegerilor cu mai puțin de un an înainte de scrutin, ceea ce poate crea 
disfuncționalități în administrația locală și centrală. 

2. apar dificultăți în exercitarea dreptului constituțional la vot, alegerile comasate presupun exprimarea opțiunii pe șase 
buletine de vot: Senat, Camera Deputaților, primărie, consiliul local, consiliul județean și președintele consiliului județean 

3. se restrânge dreptul constituțional de a fi ales, legea contestată prevedea că o persoană nu poate candida în același 
timp pentru funcția de primar și pentru un mandat de deputat sau de senator și nici pentru funcția de președinte al consiliului 
județean și pentru un mandat de deputat sau de senator.  

Așadar Barna și USR habar n-au cum funcționează statul român, care sunt limitele și competențele legale, 
constituționale și instituționale, dar ei vor să conducă România! 

Dan Barna nu încetează să facă paradă de analfabetismului său instituțional, după ideea unor anticipatate 
anticonstituționale anunță că și-ar dori ca prima sa decizie de președinte să fie dizolvarea Parlamentului, în condițiile în care 
Constituția Românei nu permite un astfel de gest arbitrar.  

Constituția României preve la Art. 89 (1) că: „după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor 
parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea 
Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”. 

Vă mulțumesc.               
Deputat 

Răzvan Rotaru 
*** 

De Ziua Internaționale a Non-Violenței să transmitem un mesaj de educație 
pentru pace, implicare socială pentru înțelegere, toleranță și conduită pașnică 

 

Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Astăzi, 2 octombrie celebrăm Ziua Internațională a non-violenței, un eveniment internațional ce coincide cu ziua de 

naștere a marelui Mahatma Gandhi, liderul mișcării de independență a Indiei și un pionier al filosofiei și strategiilor de luptă 
împotriva violenței. Conform Organizației Națiunilor Unite această zi este dedicată diseminării mesajelor de non-violență, ea 
devenind și o zi a educație pentru pace, armonie, înțelegere. Acțiunile pentru non-violență, sunt caracteristice demnității 
umane, ele fiind cele care ne duc spre progres, progres ce se poate atinge doar printr-o cultură a păcii, a toleranței, a înțelegerii 
și a non-discriminării. Istoria ne-a dovedit că angajarea în lupte de supremație pe termen lung nu aduce beneficii nimănui, nici 
chiar celui care se afirmă a deveni învingătorul. Asumarea costurilor conflictelor miliare,  fie umane sau materiale depășesc 
întotdeauna câștigurile. Non-violența, arma pe care a folosit-o Mahatma Gandhi dar și alți mari lideri ai promovării păcii, în 
toate acțiunile lor s-a dovedit a fi singura metodă prin care umanitatea ajunge la armonizarea relațiilor și la restabilirea stării de 
armonie și de bine.  

Violența dezmembrează națiuni, comunități și familii. Imigrația, problemele de acomodare a refugiaților cu care Europa 
se confruntă astăzi, sunt o consecința nefastă a stării de conflict, a neînțelegerilor, a dorințelor de supremație și a falselor 
ideologii moderne. Violența trebuie redusă în toate formele și expresiile acesteia. De la confruntări militare la tensiuni 
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familiare, toate acestea trebuie să ne facă pe fiecare în parte să intensificăm mesajul de pace și înțelegere pentru coexsitență. 
Studiile de specialitate arată că până la 70% dintre femei au experimentat o formă de violență pe parcursul vieții, iar impactul 
economic al violenței este de peste 13 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă aproximativ 13% din produsul intern but al lumii. 
De asemenea, că violența este principala cauză de deces la persoanele între 15 și 44 de ani. Vedem și în țara noastră forme de 
violență în toate categoriile de vârstă. Tinerii trebuie educați în așa fel încât să cultive spiritul păcii, al toleranței și al 
înțelegerii. Și aflându-se la debutul anului universitar, este oportun să le amintim tinerilor studenți că non-violența este una 
dintre condițiile de a deveni oameni responsabili în societate și formatori pentru cei din jurul lor. Între inițiativele globale ale 
Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și tinerelor 
(VAWG) se numără și - Inițiativa Spotlight prin care se dorește atragerea atenției asupra acestei probleme, și totodată 
concentrarea eforturilor pe realizarea egalității de gen și promovării abilitării femeilor, în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă. 

Suntem datori să adoptăm o atitudine pașnică chiar și față de cei care în loc să promoveze spiritul păcii, propun 
societății mesaje de ură și dezbinare. Adevărații lideri naționali și mondiali au avut și au non-violența drept valență personală 
de viață. Spiritul pașnic, și devotamentul față de cetățeni, prin acțiune și implicare, este garantul succesului în orice țară. Așa 
cum Papa Francisc accentuează ,,nonviolența ca stil al unei politici de pace” permanent în mesajele sale, tot la fel și noi trebuie 
să milităm astăzi pentru aplicarea acesteia în acțiunile noastre sociale și în intențiile personale.  
 

Deputat 
Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
E ușor a scrie moțiuni de cenzură când nimic nu ai a spune 

 

Partidul Social Democrat este singurul partid capabil a asigura guvernarea țării și a pune în practică măsuri concrete și 
eficiente care să ducă la creșterea bunăstării cetățenilor României. Toate partidele de Opoziție fac promisiuni de campanie 
electorală, după care, odată ajunse la cârma țării, se declară neputincioase în fața unei închipuite „grele moșteniri”, dovedindu-
și incompetența, lipsa de viziune politică și economică, tăind pensii, salarii și mărind taxe și impozite. 

Iată de ce Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă nu se lasă intimidat de amenințările cu moțiunea ale Opoziției sau 
de șantajul blocajului constituțional pe care îl pune în practică președintele Iohannis. Este un joc meschin al unor politicieni 
mărunți, care nu își dau seama că pe altarul intereselor de grup sacrifică nu doar democrația, statul de drept și stabilitatea 
României, ci și șansa bunăstării românilor. 

Românii știu, însă, că PSD este un partid cu oameni responsabili și profesioniști, un partid în care nu se fac promisiuni 
deșarte. PSD și-a materializat promisiunile, în ultimii trei ani, acordând cele mai mari majorări salariale pentru angajații din 
sănătate și educație, operând creșteri consistente ale punctului de pensie, precum și ale burselor pentru elevi și studenți. 
Subvențiile pentru agricultură au fost acordate la timp și chiar în avans, spitalele județene au fost dotate cu aparatură 
performantă, au fost construite grădinițe și școli noi și au fost reabilitați sute de kilometri de drumuri. De asemenea, nu trebuie 
să uităm de sprijinirea IMM-urilor sau de Programul Start-Up Nation, un program care a înființat peste 17.000 de noi firme și a 
creat peste 30.000 de noi locuri de muncă. 

Domnilor colegi din Opoziție, românii s-au săturat de certuri și nici nu mai au răbdare să asiste nepăsători la piedicile 
puse Guvernului de Președinție. Românii nu se hrănesc, nici spiritual și nici material, cu maculatura pe care dumneavoastră o 
tot numiți moțiune de cenzură. Este ușor să critici de pe margine, nefiind însă în stare să pui ceva de calitate în locul a ceea ce 
critici. Este mai la îndemână să vorbești, știind că nu poți pune fapte în locul vorbelor. Dar, ca să-l citez pe marele nostru poet 
Mihai Eminescu, „e ușor a scrie versuri fără a avea nimic a spune”, iar moțiunea dumneavoastră de cenzură nu este altceva 
decât un text lipsit de valoare, care reflectă măsura unor caractere „mici de zile, dar mari de patimi”. 

Vă mulțumesc!               
Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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PSD se ține de cuvânt în fața românilor! 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Așa cum românii au simțit în propriile buzunare, PSD s-a ținut de cuvânt și în ceea ce privește majorarea pensiilor 

începând de la 1 septembrie a.c., Guvernul și majoritatea parlamentară reușind acest lucru în ciuda mesajelor alarmiste și 
răuvoitoare ale opoziției, care a încercat pe toate căile posibile să blocheze aceste creșteri. De altfel, mesajul nostru este că au 
fost, sunt și vor fi bani pentru plata salariilor și ale pensiilor, iar cât timp vom fi la guvernare nu vor exista întârzieri în ceea ce 
privește respectarea drepturilor bănești ale oamenilor. 

Nimeni nu poate contesta că din această toamnă peste cinci milioane de pensionari au mai mulţi bani în buzunare. 
Punctul de pensie a crescut cu 15 procente, fiind prima majorare efectuată pe noua lege a pensiilor. Reamintim românilor că de 
la începutul guvernării PSD punctul de pensie a crescut cu 45 la sută, de la 871 lei în 2016, la 1.265 lei în prezent. Totodată, 
pensia minimă a crescut de când PSD administrează bugetul țării cu 76 la sută, respectiv de la 400 lei în 2016, la 704 lei astăzi. 

În timp ce PSD se ține de cuvânt pentru oameni și vine permanent cu soluții pentru creșterea nivelului de trai al fiecărui 
român, opoziția distructivă, în criză acută de idei și soluții constructive, lansează scenarii apocaliptice, după modelul căderii 
drobului de sare din povestea lui Ion Creangă despre „Prostia omenească”. În realitate, nu e niciun drob de sare care riscă să 
cadă peste economia românească, fapt confirmat de Comisia Europeană, care susține că vom avea și în acest an o creștere 
economică sustenabilă, contrar alarmelor false ale Opoziției.  

În consecință, când vor fi în cabina de vot cu ștampila în mână, românii trebuie să aleagă între continuarea creșterilor de 
pensii și salarii, promisă și respectată de PSD, și oprirea majorărilor sau chiar tăierea pensiilor și salariilor, pe care cei de la 
PNL sau USR le-au anunțat în repetate rânduri. Aceasta este alternativa propusă de PNL și USR, revenirea la trista perioadă a 
austerității din România, cu spitale și școli închise, cu eradicarea a mii de posturi de polițiști de proximitate, mai ales în zonele 
rurale, cu salariile și pensiile tăiate. 

 Ce vor partidele din opoziție, în realitate, este foarte simplu. Neavând soluții pentru dezvoltarea țării și bunăstarea 
populației și fără nici un program pentru România în niciun domeniu, singurul deziderat al lor este „Jos PSD!”, un slogan 
lamentabil și lipsit de fundament, atât timp cât PSD a onorat toate obligațiile către cetățeni. 

Partidele din opoziție au anumite interese clientelare și de grup, care nu corespund adevăratelor nevoi ale românilor. 
Dincolo de declarațiile politice sforăitoare, acestea nu au exprimat nicio intenție reală, serioasă și nu au lansat nicio echipă 
capabilă pentru a guverna România. PNL și USR vor doar să păcălească românii cu slogane de campanie, fără să prezinte 
niciun proiect pentru România!  

Reprezentanții partidelor anti-PSD nu fac altceva decât să se certe zilnic și să își aducă permanent acuze reciproce. În 
consecință, este clar că nu au cum să se înțeleagă pentru guvernarea țării și nici să și-o asume! 
 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

România, față în față cu a patra revoluție industrială 
 

Stimate colege, stimați colegi, 
Pentru a patra oară, omenirea se confruntă cu o revoluție industrială. Și, ca de fiecare dată, țările care înțeleg să 

îmbrățișeze rapid noile schimbări vor avea cel mai mult de câștigat. 
Tehnologiile apărute în ultimii ani produc deja modificări importante în economia internațională. România nu-și poate 

asigura compatibilitatea față de noile modele economice, altfel decât prin investiții masive  în robotizare, inteligență artificială 
sau Internet of Things. 

Potrivit unui sondaj Frames, 92% dintre oamenii de afaceri și managerii români chestionați consideră că noile tehnologii 
vor influența semnificativ economia românească.  

80% dintre aceștia consideră că agricultura și IT-ul sunt domeniile în care noile tehnologii vor avea cel mai mare 
impact, urmate de industria prelucrătoare, servicii și comerț.  

Este îmbucurător procentul atât de mare de oameni de afaceri români care înțeleg cu adevărat impactul acestei noi 
revoluții industriale. Rămâne grija noastră, a politicienilor, să ieșim în întâmpinarea lor cu programe și proiecte care să 
încurajeze adoptarea noilor tehnologii. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 23 - 2019  
Săptămâna 30 septembrie – 4 octombrie 2019  

 

 

32 
 

Un rol cheie în tot acest proces îl vor juca granturile europene și țin să o felicit pe această cale pe doamna ministru al 
Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, care și-a setat digitalizarea drept obiectiv prioritar de programare a viitorilor bani 
europeni.  

Și asta pentru că este vital ca instituțiile publice să țină pasul cu mediul privat. În interacțiunile cu statul, oamenii de 
afaceri trebuie să simtă eficiență și rapiditate, în caz contrar, investițiile lor nu vor avea impactul așteptat.  

Mai mult decât atât, noua revoluție industrială cere și un nivel sporit de competențe digitale, astfel încât România are 
nevoie de un amplu program de digitalizare a învățământului, care să pregătească noile generații pentru transformările fără 
precedent care vor avea loc pe piața muncii. 

Pe de altă parte, asimilată cum trebuie, noua revoluție industrială poate reprezenta o soluție la criza de resurse umane de 
pe piața muncii. 90% dintre respondenții studiului Frames susțin că automatizarea și robotizarea reprezintă soluții optime care 
pot susține dezvoltarea viitoare a businessurilor. 

Iată deci că mediul privat înțelege pe deplin vremurile în care trăim și provocările care vin o dată cu acestea. E timpul ca 
și noi, politicienii, să demonstrăm că înțelegem și să acționăm în consecință, pentru a asigura cadrul optim pentru dezvoltarea 
economiei românești. 

Vă mulțumesc!                  Deputat 
Ionela Viorela Dobrică 

*** 
PSD, singurul partid preocupat de adevăratele probleme ale românilor 

Domnule președinte,  
Stimați colegi, 
Declarația mea politică de astăzi se referă la moțiunea de cenzură depusă de partidele din opoziție în Parlament. Este a 

șasea moțiune de cenzură inițiată în această legislatură de formațiunile ce-și propun debarcarea Guvernului PSD, dar care, în 
același timp, nu au venit cu nimic în fața românilor pentru a-și justifica demersul.  

Într-o tradiție parcă ireversibilă, cele cinci moțiuni de cenzură de până acum au eșuat lamentabil, iar ultima are mari 
șanse de a nu ieși din tiparul format! Nu cred că această moțiune de cenzură își va atinge scopul. Mai mult, sunt sigură că ea nu 
va trece dacă niciun parlamentar PSD nu va trăda!  

Evident, cele șase partide de opoziție care vor încerca să treacă moțiunea de cenzură nu au venit cu vreun proiect 
alternativ la actuala guvernare, cu niciun program, cu nicio propunere de prim-ministru. În plus, sunt grupări cu orientări, 
programe și viziuni diferite, din tot eșichierul politic, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Din această perspectivă, 
le va fi extrem de dificil, dacă nu imposibil, să ajungă la un numitor comun, fapt deja demonstrat prin dificultatea cu care au 
adunat semnăturile necesare depunerii moțiunii. În concluzie, nu au o viziune despre ceea ce ar trebui să facă în ipoteza că vor 
ajunge la guvernare, nu sunt pregătiți pentru o asemenea situație. Cred că, în realitate, nici nu își doresc! 

Este evident că demersul celor șase partide, la care s-au adăugat o serie de oportuniști semnatari, a fost provocat de 
campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Pe de o parte, i-a „mânat” în luptă președintele Iohannis, cu gândul la 
„Guvernul meu”, și, pe de altă parte, i-a forțat și candidaturile fiecărui partid. Astfel, prezenta moțiune, fără a avea un scop 
bine definit, s-a transformat într-un fel de armă albă electorală, cu ajutorul căreia, indiferent de rezultatul votului, fiecare dintre 
aspiranții la fotoliul de la Cotroceni să se poată bată în piept clamându-și bărbăția politică!   

Personal, aș fi vrut ca bărbații politici din cele șase partide inițiatoare ale moțiunii de cenzură să se bată în propuneri 
legislative, în legi adoptate, în politici publice și programe destinate bunăstării românilor, nu în moțiuni sortite pieirii, dar se 
pare că o astfel de luptă nu e la îndemâna oricui! Mai ales dacă observăm cum cei mai vocali dintre liderii opoziției au 
abandonat cursa pentru Cotroceni, chiar înainte ca ea să înceapă… 

Cât despre PSD, chibiții din tribune să stea liniștiți, este pregătit pentru orice, am trecut noi și prin momente mai grele! 
Nu cred că moțiunea de cenzură va trece, dar dacă totuși s-ar întâmpla asta, atât eu, cât și PSD în ansamblu, vom continua 
măsurile pozitive luate în ultimii trei ani, îndeosebi în plan parlamentar, prin inițierea unor propuneri legislative concrete în 
vederea îmbunătățirii vieții românilor și a rezolvării problemelor acestora. 

       
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Bursa de cereale o urgenţă ! 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
După 29 de ani de la evenimentele din 1989, preţul la cereale se stabileşte aleatoriu şi speculativ, fermierul fiind forţat 

de samsari sau de marii dealeri să îşi vândă produsul agricol la o valoare mult mai mică decât cea reală. 
O anomalie a pieţei de cereale este faptul că, de cele mai multe ori, în Banat, este un preţ la grâu sau la porumb, iar în 

Oltenia sau Moldova, alt preţ, iar bursele din Paris sau din portul Constanţa nu sunt relevante pentru realitatea de aici. 
În aceste condiţii, este nevoie de o bursă a cerealelor, aici în România, pentru că numai aşa se vor şti cotaţiile exacte ale 

preţului grâului, porumbului şi a florii soarelui. Atunci vom cunoaşte cu precizie care este stocul la noi, cât s-a vândut şi cât a 
rămas, pentru a fixa un preţ corect, în orice minut şi în funcţie de calitate. În acest moment, nici nu poţi să dai un preţ real. 
Totul este prea subiectiv. Fermierul este constrâns, în aceste condiţii, să vândă la un preţ anormal. Eu cred că înfiinţarea unei 
burse de cereale în ţara noastră este o urgenţă a agriculturii la începutul anului 2020. 

Prin urmare, neexistând o bursă a cerealelor, nu se poate forma nici o piaţă a cerealelor. La aceasta bursă, prin cerere şi 
ofertă s-ar stabili un preţ real, care să ajute fermierul să poată merge înainte, să reînceapă producţia. Existând o bursă, atunci 
agricultorul (vânzătorul) şi cumpărătorul (marile companii) se vor întâlni în cu totul alte condiţii, mult mai favorabile, în 
funcţie de cerere şi ofertă şi sub protecţia legii. 

Fermierii susţin că s-a ajuns în această situaţie destul de gravă, fiindcă oamenii nu sunt uniţi, nu sunt uniţi într-o 
asociaţie sau cooperativă pentru a se putea dezvolta. 

Cu toate că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a încercat să stimuleze înfiinţarea de asociaţii şi cooperative, 
acordând fonduri în acest sens, rezultatul este nemulţumitor. 

Vedem cu toţii că nu se reuşeşte încă asocierea, din cauza mentalităţii învechite, neexistând încredere. Neexistând 
încredere, nu se asociază şi rămân la cheremul samsarilor, care profită. 

În concluzie, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură ar putea înfiinţa 
această bursă a cerealelor strict necesară, solicitată de realitate. Autorităţile menţionate trebuie să ia în calcul crearea bursei de 
cereale în ţara noastră la peste un sfert de secol de la evenimentele din 1989, pentru a veni în ajutorul fermierilor. 

Este o urgenţă!           
 Vă mulţumesc,        Deputat 

Neculai Iftimie 
*** 

 

Guvernul Orban ar fi Guvernul Zero Absolut! 
Stimate colege, stimați colegi,  
Guvernul Cioloș a fost Guvernul Zero. Guvernul Ludovic Orban ar fi Guvernul Zero Absolut.  
Dacă Cioloș nu a făcut nimic bun, Orban va face mult rău: desființarea facilităților pentru constructori, impozitarea 

domeniului IT, trimiterea în șomaj a bugetarilor, înghețarea pensiilor și salariilor. Când a fost ministrul Transporturilor Orban 
a promis 2.000 de Km de autostradă și nu a făcut nimic. Acum promite că majorează taxele, că îngheață pensiile și salariile și 
se va ține de cuvânt.  

Opoziția spune că are 237 de semnături, dar nu are niciun program de guvernare, nicio alternativă. Toate moțiunile 
depuse de PNL au picat. PNL a devenit campionul eșecurilor moțiunilor de cenzură. De fiecare dată, moțiunile PNL au primit 
mai puține voturi decât numărul celor care au semnat-o. Opoziția nu vrea să vină la guvernare înainte de alegeri, pentru că nu 
știe cum se conduce țara. Dacă Guvernul și-a pierdut sprijinul parlamentar, de ce Opoziția a avut nevoie de o lună pentru a 
depune moțiunea de cenzură.  

Se afirmă în textul moțiunii de cenzură că premierul este un om politic conflictual, în condițiile în care CCR a confirmat 
conflictul constituțional creat de Iohannis. Premierul a transmis recent o scrisoare deschisă președintelui pentru a pune capăt 
blocajului de la Ministerul de Interne.  

Se afirmă că absorbția fondurilor europene este slabă. La Ministerul Mediului zac 6 proiecte europene de apă și 
canalizare de 1,5 miliarde euro care nu pot fi derulate pentru că Iohannis nu vrea să numească ministrul interimar.  

Rata absorbției fondurilor europene a crescut în guvernarea PSD de la 7% în 2016, la 32% în prezent, adică 9,7 miliarde 
euro, față de media U.E. de 35%. În Guvernarea PSD au intrat în țară peste 7,6 miliarde de euro, față de doar 1,2 miliarde de 
euro în Guvernarea Cioloș, bani absorbiți pe baza proiectelor lăsate de Guvernarea PSD dinaintea lui. 

Se afirmă că s-au alocat prea puțini bani pentru sănătate. În 2019, Guvernul a alocat cea mai mare sumă de bani pentru 
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domeniul sanitar: 46,2 miliarde lei în 2019, față de doar 30,2 miliarde în Guvernul lui Iohannis. Este cu 53% mai mult decât 
aloca Cioloș, susținut atunci de PNL. 

De asemenea, se mai afirmă textul moțiunii că absorbția fondurilor europene este una slabă. Cu această acuzație, 
Opoziția își dă cu stângul în dreptul, deoarece PSD a adus absorbția fondurilor europene în media europeană. Cea care a ratat 
această absorbție a fost guvernarea Cioloș, pe care actuala Opoziție a susținut-o.  

PSD este încrezător în Parlamentul țării, sunt suficienți parlamentari serioși, responsabili, care înțeleg bine că în 
eventualitatea că moțiunea trece va urma haosul unei accentuate instabilități politice. Este o certitudinea acest lucru în 
condițiile în care Opoziția nu are nici propunere de premier, nici program de guvernare și nici măcar nu reușește să-și 
armonizeze minime puncte de vedere pe chestiuni elementare.  

PNL vrea această moțiune ca să-i ofere un trofeu de campanie șefului lor absolut, Klaus Iohannis. 
USR-PLUS vrea această moțiune pentru ca imediat după trecerea ei să pună în dificultate PNL și pe Klaus Iohannis, 

refuzând intrarea la guvernare. 
Pro România și ALDE declară că vor susține moțiunea, pentru că în felul acesta speră că se vor răzbuna pe PSD. Un nou 

guvern încropit după moțiunea de cenzură, în condiții de instabilitate politică, înseamnă blocarea creșterilor salariilor și a 
pensiilor, suspendarea și eliminarea măsurilor fiscale pentru mediul de afaceri şi pentru crearea de noi locurilor de muncă. 

PSD are resursele democratice necesare pentru a se opune. 
 

Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 

 

Eleanor Roosevelt spunea că sufletele tinere frumoase sunt întâmplări fericite provenite de la natură, dar sufletele 
bătrâne frumoase sunt adevărate lucrări de artă.  

În 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie drept una internaţională a persoanelor în vârstă. 
Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/9, ale cărei principii consacră dreptul celei de-a     3-a generaţii la hrană, 

condiţii de locuit şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi 
de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei. 

Felul în care un stat își tratează persoanele vârstnice este un foarte bun indicator al nivelului de civilizație al acelui stat 
și al acelei națiuni. Partidul Social Democrat a fost constant în eforturile sale de a îmbunătăți viața bâtrânilor țării, fiind 
singurul partid care a dovedit că îi respectă            într-adevăr. Creșterea pensiilor a fost făcută cu multe eforturi bugetare, însă 
considerăm că aceste eforturi merită. Merită, fiindcă aceștia sunt oamenii care au ajutat la aducerea României la nivelul de 
astăzi, iar eforturile lor după o viață de trudă trebuie respectate și un trai decent la bătrânețe trebuie asigurat, într-o societate 
aflată în anul 2019. Numai ultima mărirea guvernului PSD, spre exemplu,  care a presupus creșterea punctului de pensie, de la 
1 septembrie, la valoarea de 1.265 de lei, a făcut ca 5 milioane de pensionari să primească majorări de aproape 15%. 

Dragi vârstnici, bunici, părinți, oameni frumoși, cu ocazia acestei zile de 1 octombrie, ziua voastră, vă urez un călduros 
la mulți ani, și vă asigurăm că vă vom proteja mereu interesele! 

 

Deputat 
Petru-Bogdan Cojocaru 

*** 
Îmi doresc ca în România să avem un învățământ superior centrat pe student și pe nevoile sale 

 

Noul an universitar este prilej de bucurie și speranță atat pentru studenți și cadrele universitare, cât și pentru întreaga 
societate românească. 

Fiecare început de an universitar înseamnă încă o generatie de români educați, pregătiți pentru viață și pentru ceea ce-și 
doresc sa facă cu ea. Le doresc cât mai multor tineri să beneficieze de acest proces și să profite că trăiesc într-o țară în care și 
învățământul superior este gratuit. Eu îmi doresc un învățământ universitar în care studenții sa fie puși în centrul actului 
educațional, să se investească bani și timp în nevoile și aspirațiile lor, să li se dea încredere și bucuria de a studia în România. 
În acest sens, Guvernul României s-a îngrijit  de studenții români și le-a acordat gratuitate pe tren, le-a dublat bursele și a 
finanțat universitățile prin programe ale MEN și CNI. Acest exemplu trebuie urmat și de autoritățile locale și de conducerea 
universităților. 
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Îmi doresc, și țin foarte mult la acest lucru, ca studenții români sa invete în condiții decente, la standarde europene. Îmi 
doresc să fie cazați în cămine curate, să ia o masă caldă la prețuri bune și să studieze în biblioteci moderne. Îmi doresc ca 
studenții români să beneficieze de consiliere în carieră, să li se ofere oportunități de practică și schimburi de experiență. Îmi 
doresc ca seminarele și cursurile să le fie predate în mod interactiv și axate pe aplicabilitate practică.  

Pentru toate acestea, Guvernul a făcut demersuri serioase, dar este nevoie și de munca și implicarea rectorilor din 
România. Unii dintre ei și-au înțeles misiunea și au făcut din universitățile pe care le conduc adevărate bijuterii ale 
învățământului superior, alții și-au tratat colegii și studenții cu dispreț și au lăsat în paragină centre întregi de educație și 
cultură. 

Le mulțumesc pe această cale tuturor cadrelor universitare care fac cinste învățământului superior din România pentru 
munca și sacrificiul lor, pentru orele și anii petrecuți la catedră și în cercetare. Le mulțumesc deopotrivă și organizațiilor 
studențești care luptă cu îndârjire pentru drepturile studenților și astfel ridică standardele de calitate ale învățământului 
superior. Le mulțumesc firmelor, asociațiilor și fundațiilor care investesc în învățământul superior din România și datorită 
cărora copiii noștri au locuri la stagii de practică axate pe domeniul lor de activitate și locuri de muncă bine plătite după 
finalizarea studiilor. Le mulțumesc tuturor celor care și-au îndreptat fața către învățământul universitar din România și au 
ajutat la performarea lui. 

Un gând aparte se îndreaptă și către  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, despre care pot să spun că a dat 
viață orașului nostru și a reușit în cei aproape 30 de ani de existență să țină tinerii acasă si să-i pregătească foarte bine în cele 
mai vaste domenii de studiu. Foarte mulți albaiulieni sunt absolvenți ai UAB și au decis să rămână în orașul natal și să practice 
ce au învățat la facultate. Nu poate fi nimic mai frumos decât să vezi această uniune între școală și comunitate. Pentru acest 
lucru felicit întreg colectivul de cadre universitare de la UAB pentru tot devotamentul de care au dat dovadă în acești ani. 

Vă doresc tuturor un an universitar plin de cunoaștere, înțelepciune și progres! Vivat academia! 
 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
 

Românii nu au uitat măsurile de austeritate adoptate fără remușcare 
de foștii PDL-iști, actuali PNL-iști care vor acum din nou la guvernare! 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
Partidele din Opoziție care refuză să semneze „Pactul pentru bunăstarea românilor” își dezvăluie intențiile de a opri 

majorările de pensii și salarii și de a crește taxele pentru întreprinzători și liber-profesioniști. 
Singurul motiv pertinent pentru care PNL, USR, ALDE sau PMP refuză să semneze Pactul propus de premier este că 

aceste partide nu vor să continue politicile benefice pentru cetățeni dacă vor ajunge la guvernare. 
Dacă PNL, USR, ALDE și PMP ar fi dorit să continue majorările de pensii și salarii prevăzute de lege, atunci ar fi 

semnat Pactul. Refuzul de a semna arată că aceste partide vor opri creșterile de pensii și salarii dacă vor veni la guvernare. 
Dacă PNL, USR, ALDE și PMP ar intenționa să mențină impozitul de 1% pentru microîntreprinderi, 95% dintre acestea 

fiind firme românești, și nivelul scăzut al impozitării pentru activități independente atunci ar fi semnat pactul. Refuzul de a 
semna arată că aceste partide vor să majoreze taxele pentru aceste categorii. 

Dacă PNL, USR, ALDE și PMP ar intenționa să continue Programul Start-Up Nation prin care tinerii sunt sprijiniți să-și 
înceapă o afacere, pentru a nu mai pleca din țară, atunci ar fi semnat fără nicio reținere Pactul. Refuzul de a face acest lucru 
arată că vor să oprească acest program. 

Moțiunea de cenzură a Opoziției va arunca România în haos și va genera blocaje economice și sociale!  
Moțiunea de cenzură inițiată de PNL, USR și celelalte partide din Opoziție va genera haos și dezordine! 
Dacă va trece moțiunea de cenzură, în România se va instaura o stare de conflict și îngrijorare în rândul cetățenilor! 

Opoziția nu are un program coerent și fezabil pentru fiecare român! 
România are nevoie de stabilitate pentru a continua realizarea investițiilor și creșterile de venituri pentru populație! 
PSD a luat măsuri concrete pentru deblocarea proiectelor de investiții prin simplificarea legislației din domeniul 

achizițiilor publice și al parteneriatelor publice private.  
PSD consideră că românii au nevoie de programe, care să le îmbunătățească condițiile de viață, nu de instabilitate, 

amenințări, ceartă și gâlceavă politică cum doresc cei de de la PNL, USR și aliații lor politici! 
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Vă mulțumesc.           Deputat 
Elvira Șarapatin 

*** 
 

Punerea în aplicare, la nivel național, a politicilor și legislației UE 
din domeniul mediului este esențială pentru un mediu sănătos 

 

Un mediu curat reprezintă un bun comun al cetățenilor europeni, atât al generațiilor actuale, cât și al celor viitoare. 
Uniunea Europeană a elaborat o legislație cuprinzătoare în materie de mediu, dar o mai bună punere în aplicare a 

normelor politicilor UE în domeniu este necesară, indiferent dacă acționăm ca instituții publice, organizații non-
guvernamentale sau companii private. 

Eliminarea decalajelor dintre proiecte și implementarea lor efectivă este esențială pentru a asigura rezultate bune pentru 
cetățeni, în ceea ce privește mediul. 

Săptămâna trecută, în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, am analizat și am adoptat opinii referitoare la 
“Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care îşi protejează cetăţenii şi sporeşte calitatea 
vieţii acestora”. 

Această comunicare a Comisiei Europene și cele 28 de rapoarte de țară identifică principalele provocări, practici de 
succes și oportunități pentru punerea în aplicare a politicilor de mediu în domenii ca: economia circulară, eficiența utilizării 
resurselor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, schimbările climatice, conservarea și consolidarea capitalului natural, 
protejarea sănătății și a calității vieții cetățenilor. 

Cred că poate fi utilă tuturor colegilor parlamentari cunoașterea provocărilor și a deficiențelor referitoare la țara noastră, 
identificate în acest raport al Comisiei Europene. 

Principalele dificultăți, conform raportului (Environmental Implementation Review – EIR), în ceea ce privește punerea 
în aplicare de către România a politicii și a legislației UE în domeniul mediului au fost: îmbunătățirea conformării cu legislația 
UE privind deșeurile și apele uzate urbane în vederea atingerii țintelor UE, având în vedere că se apropie termenele finale 
prevăzute în Tratatul de aderare a României și îmbunătățirea coordonării și consolidarea capacității administrative a 
autorităților și a agențiilor implicate în punerea în aplicare a legislației UE, în special în ceea ce privește gestionarea apelor și a 
deșeurilor și protecția și gestionarea siturilor Natura 2000 (această acțiune face parte din strategia mai amplă de consolidare a 
administrației publice). 

Gestionarea deșeurilor rămâne o provocare majoră pentru România, în pofida progreselor înregistrate ca urmare a 
adoptării planului național de gestionare a deșeurilor în decembrie 2017. Reciclarea și utilizarea eficientă a resurselor se află 
încă la niveluri scăzute, în comparație cu tendința prezentată în Raportul EIR 2017. 

Este necesar să se adopte măsuri suplimentare care să fie puse în aplicare pe deplin și, totodată, trebuie să crească gradul 
de conștientizare cu privire la economia circulară. 

În ceea ce privește calitatea apei, România trebuie să își îmbunătățească în continuare politica în domeniu, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind apa. În plus, România face încă eforturi pentru punerea în aplicare a Directivei privind 
tratarea apelor urbane reziduale și pentru ameliorarea cantității și a calității apei potabile. 

În ceea ce privește conservarea naturii, transpunerea în practică a directivelor privind natura rămâne o provocare 
considerabilă. În România, rețeaua Natura 2000 pare să fie afectată de lipsa unui cadru adecvat de capacitate administrativă și 
de deficitul de cunoștințe și date actualizate. 

Strategia națională de dezvoltare teritorială 2035 vizează dezvoltarea de spații verzi în zonele urbane și de centuri verzi 
în jurul marilor orașe. Nu este clar în ce măsură a progresat punerea în aplicare a acestor măsuri și mă voi adresa Ministerului 
Mediului pentru a afla detalii despre acest aspect, considerând că este de reală importanță pentru calitatea vieții cetățenilor. 

Calitatea slabă a aerului din România reprezintă în continuare un motiv grav de îngrijorare. Deși a înregistrat o reducere 
în ceea ce privește emisiile, Comisia Europeană consideră că România trebuie să depună un efort suplimentar pentru a-și 
îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor. 

Principalele surse de poluare a aerului provin din sectorul transporturilor și din cel al energiei, în special din utilizarea 
combustibililor fosili/solizi în gospodării. 

În EIR 2019 se arată că România se bazează în continuare, într-o măsură considerabilă, pe fondurile și oportunitățile de 
creditare ale UE. Cu toate acestea, există un deficit de capacitate administrativă și un grad insuficient de concretizare a 
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proiectelor, precum și de prioritizare a diferitelor aspecte de mediu. Acest lucru afectează capacitatea de utilizare a fondurilor 
disponibile atât de necesare. 

Este necesară adoptarea de măsuri, în contextul viitorului Program național de control al poluării atmosferice (PNCPA), 
pentru a se reduce principalele surse de emisii, o reducere mai mare a emisiilor generate de mijloacele de transport, mai ales în 
zonele urbane (și pot fi necesare restricții proporționale și specifice în ceea ce privește accesul vehiculelor în zonele urbane), 
și/sau utilizarea de stimulente fiscale. Emisiile industriale reprezintă o altă provocare majoră. 

În ceea ce privește zgomotul ambiental, România mai are pași importanți de făcut în completarea planurilor de acțiune 
privind zgomotul și completarea hărților de zgomot, care lipsesc. 

Referitor la apa potabilă, o parte semnificativă a populației (57 %) nu este conectată la sisteme publice de alimentare cu 
apă. România consideră că această rată insuficientă de conectare, deficitul de apă și resursele insuficiente de apă de calitate 
reprezintă o prioritate pentru finanțarea UE. 

În ceeea ce privește tratarea apelor urbane reziduale, țara noastră trebuie să îmbunătățească metodologia de stabilire a 
priorităților proiectelor privind apa, propuse pentru finanțare UE și să accelereze pregătirea și punerea în aplicare a acestora. În 
plus, veniturile generate de companiile de apă ar trebui folosite pentru sustenabilitatea infrastructurii nou construite. 

Evaluarea Comisiei a constatat că au fost depuse eforturi mari cu rezultate pozitive în stabilirea obiectivelor și 
elaborarea unor măsuri axate pe prevenire, protejare și pregătire, dar pot fi aduse și alte îmbunătățiri la integrarea etapelor 
succesive ale ciclului de gestionare a riscului de inundații în planul de gestionare a riscului de inundații. 

Politicile UE privind mediul urban încurajează orașele să realizeze strategii pentru o planificare și proiectare urbană 
durabilă. Acestea ar trebui să includă abordări inovatoare pentru transportul public și mobilitatea din sectorul urban, clădiri 
durabile, eficiență energetică și conservarea biodiversității urbane. 

România s-a angajat că cel puțin 5 % din alocarea națională a Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) va fi 
dedicată dezvoltării urbane durabile, însă congestia traficului și mobilitatea urbană ridică mari probleme. 

Numărul total al vehiculelor rutiere din România a crescut, ajungând la 6,5 milioane în 2018. Strategia națională a 
României privind schimbările climatice pentru perioada 2016-2020 include, printre obiectivele sale, „protejarea și extinderea 
zonelor naturale de agrement din orașe și din jurul lor”. 

Punerea în aplicare a legislației de mediu rămâne o provocare pentru România, care se numără printre țările cu număr 
mare de încălcări ale legislației de mediu. 

Trebuie utilizate mai bine fondurile UE pentru a soluționa aceste probleme, pentru a îmbunătăți coordonarea 
mecanismelor administrative și pentru ca proiectele din domeniul mediului să fie mai bine pregătite și prioritizate. 

Administrațiile locale, regionale și centrale trebuie să aibă capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile proprii și de a colabora 
efectiv în cadrul unui sistem de guvernanță pe mai multe niveluri. 

Este nevoie de mai multe dezbateri tematice la toate nivelurile de administrare, care ar trebui să ducă la concluzii 
operaționale, urmate de acțiuni concrete. Totodată, trebuie avută în vedere o mai bună integrare a tuturor acestor obiective în 
planificarea și punerea în aplicare a politicilor de mediu. 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

*** 
Hainele cele noi ale ”împăraților” USR, PMP și PNL 

 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Toate partidele parlamentare din opoziție și toți cei care spun că vor binele românilor și nu fac nimic în acest sens și-au 

devoalat adevăratele intenții în momentul în care au refuzat să susțină demersul „Pactul național pentru bunăstarea românilor”, 
propus de premierul Viorica Dăncilă.  

Teoriile politice democratice stabilesc că într-o democrație parlamentară este esențială dezbaterea pe idei, proiecte, 
principii și soluții de rezolvare ale problemelor oamenilor numai cu respectarea adevărului! Doar că formațiunile din opoziție 
refuză dezbaterea și fug de construcție și solidaritate. Nu același lucru se întâmplă când vine vorba de manipularea opiniei 
publice prin intoxicarea românilor cu minciuni, scenarii fanteziste și dezinformări. Tot acest efort uriaș de păcălire a românilor 
e orchestrat de liderii opoziției ca să smulgă voturile populației la alegerile prezidențiale.  
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În opinia mea, buna guvernare a României nu poate fi separată de bunăstarea românilor! Tocmai de aceea guvernarea 
PSD le-a făcut viața mai bună românilor prin măsurile adoptate și ne dorim ca, în continuare, populația să ajungă să 
beneficieze de un trai din ce în ce mai ușor și de venituri mai mari!  

Fanfaronada de care dau dovadă cei de la PNL, PMP și USR când resping orice pact necesar continuării eforturilor la 
nivel guvernamental pentru ridicarea nivelului de trai nu-i poate decât pune în gardă pe toți cetățenii României, fie că sunt 
pensionari, bugetari, angajați în sectorul IT sau fermieri pentru că un astfel de semnal hotărât al opoziției nu anunță nimic bun 
pentru viitor! Sunt cele mai clare semnale că, în momentul în care vor ajunge la Cotroceni, apoi vor deține majoritatea și în 
Parlament, nu vor face altceva decât să taie din pensiile mărite, din salariile majorate de către PSD și să reducă, astfel, din 
puterea de cumpărare a întregii populații. 

Cum putem cataloga decizia opoziței, dragi colegi, dacă demersul nostru deosebit de important pentru bunăstarea 
românilor, care a crescut considerabil în timpul guvernării PSD, a fost respins de către PNL, PMP și PNL, respectiv cei care 
doar mimează că vor binele cetățenilor?!Trebuie să vă mărturisesc că nu vreau să pronunț niciun fel de epitet deși un asemenea 
gest de afront adus întregii națiuni de către opoziție l-ar justifica. Mă rezum în schimb să vă remintesc, succint, că scriitorul și 
poetul danez, Hans Christian Andersen, a sintetizat un astfel de comportament într-unul din celebrele basme care ne-au 
încântat tuturor copilăria, dar care e la fel de valabil prin subânțelesurile sale și pentru adulți. Mă refer la povestea „Hainele 
cele noi ale împăratului”.  

Opoziția noastră defilează prin societate cu ”haine” noi ale ipocriziei testând, exact ca împăratul lui Andersen, 
inteligența românilor. La fel ca împăratul din poveste și ei sunt conștienți de goliciunea proprie, adică de propria lipsă de 
proiecte și soluții pentru viitorul României, dar totuși speră să nu dea peste fata croitorului care să le arunce în față că nu sunt 
”îmbrăcați”, adică deloc pregătiți să preia puterea, și să se facă de râs. 

Stimați reprezentanți ai opoziției și candidați la președinție, fata croitorului suntem noi, toți românii, care nu ne dorim să 
revenim în era austerității și a tăierilor pentru că dumneavoastră nu aveți soluții concrete, ci doar încercați să ne smulgeți votul 
cu promisiuni fără fond! 

Bunăstarea românilor pe termen lung se traduce strict prin continuitate, prin votul acordat candidatului corect, cel care a 
muncit pentru dumneavoastră din fruntea Guvernului, doamnei Viorica Dăncilă, și majorității parlamentare care a susținut 
activitatea Executivului, și nu ”împăraților” de conjunctură! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Spital nou prin PNDL 

Stimaţi colegi, 
Guvernul PSD a subliniat încă de la începutul guvernării că principalele priorități vor fi sănătatea și educația, iar timpul 

a dovedit că ne-am ținut de cuvânt. 
Salariile pentru medici și pentru profesori au crescut, iar condițiile de muncă pentru cele două categorii s-au îmbunătățit 

vizibil.  
Evident că lucrurile nu sunt încă perfecte și mai avem foarte mult de muncă, este responsabilitatea guvernului actual și a 

celor care vor urma să continue reformele. 
Una dintre problemele care poate fi ridicată este aceea că nu am reușit să demarăm proiectele de construcție ale 

spitalelor regionale într-un timp cât mai scurt. 
Revenind, însă, la subiectul declarației politice, țin să-l felicit pe domnul Ion Georgescu, primarul PSD al orașului 

Mioveni, care a reușit în 30 de luni să construiască cel mai nou spital de stat din România. 
Spitalul a fost construit de la zero și îndeplinește toate normele europene actuale, cu circuite medicale gândite astfel 

încât să elimine riscul apariției infecțiilor nosocomiale și dotat cu aparatură medicală de top.  
Ca elemente suplimentare, spitalul întâmpină pacienții la intrare cu un acvariu imens cu pești, cu muzică în surdină, iar 

pereții fiecărei secții sunt vopsiți într-o culoare veselă, dar diferită (lila, galben, verde deschis). De asemenea, spitalul va fi 
dotat cu internet wireless, totul pentru bunăstarea pacienților și a cadrelor medicale. 

Este poate incredibil, dar cel mai nou spital din România a fost construit cu 68 de milioane de euro, inclusiv TVA. 
Costul include construcția spitalului, dotarea lui cu aparatură medicală de ultimă generație, consumabile, instalații, mobilier, 
chiar și papucii de la intrare. Pentru construcția spitalului consiliul local din Mioveni a alocat 36 de milioane de euro, 28 de 
milioane de euro au fost alocați prin programele guvernamentale PNDL și PNDL II, iar 4 milioane de euro au fost alocate din 
Fondul de Rezervă al Guvernului. 
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Spitalul din Mioveni reprezintă o încununare a eforturilor PSD de îmbunătățire a serviciilor medicale oferite populației, 
iar alocările din bugetul de stat arată că guvernul nu și-a uitat promisiunile făcute în campania electorală din 2016. 

Este trist că membri ai partidelor de opoziție au promis desființarea PNDL, având în vedere că asemenea obiective de 
investiții, precum și multe altele, nu ar fi fost posibile fără alocări bugetare prin acest program. 

Fiind social-democrată mă simt mândră de asemenea realizări, deoarece cetățeanul trebuie să fie în centru preocupărilor 
noastre întotdeauna.  

Vă mulţumesc!                    Deputat 
Anişoara Radu 

*** 
Bacăul promovează istoria națională, grija față de mediu și incluziunea socială 

prin două realizări de excepție: ansamblul monumental „România biruitoare” și pictura murală „Intuiția” 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Vineri 27 septembrie, în „Parcul Unirii – 1 Decembrie 1918”  din aproprierea Catedralei Ortodoxe „Înălțarea 

Domnului” din Bacău a avut loc inaugurarea monumentului „România biruitoare”, sculptură realizată de artistul plastic Radu 
Ciobanu. Ansamblul monumental este constituit din statuia triumfătoare „România Biruitoare”, așezată central pe un cilindru 
din granit cu înălțimea de 3,20 metri, și încadrată de statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, monarhii care au 
contribuit la reîntregirea neamului. Statuile ,,monarhilor întregitori” și „România Biruitoare” au fost realizate din bronz și 
reprezintă cel mai mare grup statuar din județul Bacău. Inițiativa realizării acestui monument de for public este de apreciat, ea 
făcând parte din acțiunea comună a Consiliului Județean Bacău și a Asociației Unlimited Connections și cu suportul financiar 
al Societății Dedeman.  

Bacăul este unul dintre județele istorice ale țării noastre iar realizarea acestui ansamblu monumental cu mesajul 
,,România semper victor” este binevenită pentru promovarea imaginii unei regiuni unde s-au dat jertfe pentru reîntregire 
națională. Acest proiect include și tipărirea a 10.000 de cărți poștale aniversare cu imaginea monumentului. Bacău înseamnă 
istorie națională, dedicare pentru jertfa unei națiuni, unitate și speranță, iar toate acestea trebuie să ne facă și pe viitor să fim la 
fel de solidari cu înaintașii noștri și cu cauza pentru care aceștia și-au dat viața. Implicarea societății civile și buna guvernanță a 
Consiliul județean au contribuit și contribuie la realizări naționale unice în județul Bacău. Faptele istorice ce s-au scris în 
județul Bacău acum 100 de ani trebuie să ne facă pe toți conștienți de importanța actualizării acestora în sociatate, ca cei tineri 
să învețe din devotamentul celor ce i-au precedat. Astfel de realizări artistice vor dăinui peste secole pentru omagiul permanent 
al celor ce au făcut ca astăzi țara noastră să se afle pe harta țărilor cu istorie și identitate proprie.  

În același context de promovare a artei, culturii, educației pentru mediu și a dezvoltării județului Bacău, săptămâna 
trecută s-a realizat și pictura murală „Intuiția” de către artistul băcăuan Obie Platon, aceasta fiind realizată cu vopseaua Airlite 
ce transformă substanțele poluante din aer în nitriți și nitrați fără caracter nociv, ce se depun pe suprafața vopsită, urmând să 
fie eliminate de apa de ploaie sau de umiditate. Pictura „Intuiția” a fost realizată pe fațada unui bloc, pe o suprafață de 
aproximativ 25o de metri pătrați, fiind prima lucrare de artă din lume dedicată nevăzătorilor, ea fiind tradusă și în limbajul 
Braille. Mesajul acesteia este de excepție, abordând problematica incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, pictura 
înfățișând portretul unui nevăzător care își imaginează universul, dincolo de incapacitatea cauzată de propria dizabilitate. Pe 
lângă mesajul social ce trebuie permanent promovat pentru creșterea incluziunii sociale, pictura are și un caracter practic, 
promovând educația ecologică pentru reducerea substanțelor nocive din mediu, ea înfrumusețează zona de lângă Insula de 
Agrement.  

Prin permanenta susținere guvernamentală, prin implicarea Consiliului Județean și prin cooperare și inițiativă civică 
Bacăul a devenit un loc al frumosului românesc, al prețuirii istoriei, al solidarității pentru dezvoltare și pentru o viață mai bună 
pentru cetățeni.  

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz,  ministrul Educației Naționale 

       doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Începerea noului an universitar 
Stimate domnule ministru, 
Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere începerea noului an universitar 2019-2020 și discuțiile anuale apărute în spațiul public privind 

problemele din universitățile din România; 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă toate universitățile din România au fost controlate de direcțiile de sănătate publică pentru respectarea normelor  

de igienă și sănătate publică? Dacă da, care sunt universitățile în care s-au descoperit nereguli? 
2. Dacă toate cantinele universităților din România au fost controlate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța  

alimentelor pentru respectarea normelor de igienă, sănătate publică și siguranță a alimentelor? Dacă da, care sunt universitățile 
în care s-au descoperit nereguli? 

3. Dacă toate căminele universitățile din România au fost controlate de direcțiile de sănătate publică pentru respectarea  
normelor de igienă și sănătate publică? Dacă da, care sunt universitățile în care s-au descoperit nereguli? Dacă nu, MS 
intenționează să efectueze un control național în toate căminele? 

4. Care este valoarea finanțării per student în anul univ. 2019-2020, per domeniu/ program de studii? 
5. Câte universități au formulat cereri către Guvernul României pentru finanțări în vederea reabilitării/construirii/dotării  

bazei materiale? 
6. Dacă CEMU a făcut sau are în vedere efectuarea unei evaluări a activității manageriale a tuturor rectorilor din  

România? 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
***  

Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției 
 

Protejarea locuinței familiale a debitorului 
Stimată doamnă ministru, 
Din 2004, CEDO obligă România să protejeze locuința familială a debitorului, din rațiuni de protecție a dreptului la 

viață privată, prioritară față de de protecția dreptului de proprietate asupra creanței creditorilor financiari împotriva 
respectivului debitor. Această obligație rezultă din cauza Bäck vs. Finlanda (nr. 20/7/2004). 

Din 2011, Codul civil român, stabilește totuși că locuința familială a debitorului este obiect al protectiei legii, ca parte 
componentă a familiei. 

Din 2014, CJUE obliga România, de asemenea, să protejeze locuința familială a debitorului împotriva executărilor silite 
abuzive sau intempestive declanșate de creditorii financiari. Această obligație rezultă din cauza Kušionová, din 2014, cu nr. 
C�34/13, fiind enunțată și de cauza Aziz, din 2013, cu nr.C-415/11. 

Cu toate acestea nimeni, niciodată, nu și-a pus problema unei legi speciale de protecție a locuinței familiale a 
cetățeanului supraindatorat la bănci, care să suplinească lipsa unei jurisprudente în domeniu sau, eventual, care sa oblige 
judecătorii care refuză orice interpretare a legii și orice aplicare a principiilor echității în favoarea consumatorului, să respecte 
efectele jurisprudenței europene. Dimpotriva, actuala lege a insolventei particularilor elimină orice fel de dubiu în privința 
acestor principii iar, astfel,  pentru motiv de insolvență personală, debitorul poate fi evacuat din locuința familială, în 6 luni de 
la deschiderea procedurii. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MJ intenționează să pregătească un proiect de lege specială prin care să se ocrotească locuința familială a  
debitorului conform jurisprudenței CEDO și CJUE? 
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2. Dacă MJ cunoaște numărul debitorilor executați silit cu evacuarea din locuința familială în perioada 2009-2019? 
3. Dacă MJ consideră că actuala legislație privind executarea silită respectă jurisprudența CEDO și CJUE în materia  

protecției locuinței familiale a debitorilor? 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
***  

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Protecția clienților serviciilor de taximetrie 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că legislația actuală care reglementează serviciile de taximetrie ocrotește disproporționat  drepturile 

clienților  față de cele ale conducătorilor de taxi; 
Văzând numărul mare al infracțiunilor săvârșite de către conducătorii de autoturisme taxi asupra clienților lor; 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Dacă MT intenționează promovarea unei soluții legislative de introducere a obligativității eliberării cazierului judiciar  

pentru primirea licenței de taxi? 
2. Dacă MT intenționează să reglementeze mai bine faptul că culoarea verde a taxiului corespunde, din punct de vedere  

civil, unei oferte de a contracta (art. 1.188 și urm.C. civ. ), cu toate implicațiile obligaționale rezultate din Codul civil? 
3. Dacă MT intenționează să reglementeze mai bine faptul că  refuzul taximetristului de a lua clientul, după ce acesta s-a  

urcat în autovehicul, reprezintă o încălcare a art. 1199 C. civ. și astfel să se atragă răspunderea civilă contractuală a 
taximetristului? 

4. Dacă MT intenționează modifice legislația privind regimul juridic al serviciilor de taximetrie în vederea consolidării  
drepturilor de care să se bucure clienții? 

Cu deosebită considerație,                Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 
 

 
 Declarații politice 

 
România are nevoie de universități care să dea tinerilor cunoștințe, abilități practice 

și încrederea că pot reuși prin muncă și perseverență 
 
Anul trecut am serbat Centenarul României Mari. România s-a clădit și consolidat și prin truda universităților și a 

profesorilor carismatici și altruiști. Și astăzi avem universități care consolidează caractere, construiesc identități și oferă șanse 
tinerilor merituoși. Însă ele sunt excepție, nu regula! Ce proiect avem pentru viitorul Centenar? Ce vor spune urmașii noștri 
despre universitățile de astăzi? 

Cred că România de azi a intrat cu stângul în mileniul trei, deoarece câteva generații de politicieni au crezut că o 
diplomă ”cumpărată” le poate conferi un statut social înalt și o funcție bine plătită în instituțiile statului. Astăzi, am văzut că 
impostura a ajuns până la cele mai înalte nivele, iar instituțiile de prestigiu au fost golite de conținut și de putere. Cine își putea 
imagina că la Transelectrica poate fi numit un director fără studii superioare? Cine credea că un ”băiat” fără studii superioare 
poate conduce organizații în subordinea cărora să fie atâtea universități, să fie angajat în proiecte universitare fără să fie 
descoperită escrocheria? Cine credea că mai mulți impostori pot intra în sala de operații doar îmbrăcând un halat alb, fără să 
aibă studii și cunoștințe de medicină?  

Unde vom ajunge dacă se va continua așa? 
Recomand universităților să-și pună țeluri mari, pentru că nu și le pun pentru ele, ci pentru viitorul României, pentru 

viitorul tinerilor care astăzi intră pentru prima dată pe ușile amfiteatrelor. Dacă vor continua să facă admiteri doar pe bază de 
dosare și scrisori de intenție, vor obține un singur lucru – subvenția de la stat pentru a-și plăti salariile și atât! Nu vor atrage pe 
cei mai valoroși tineri, nu vor avea rezultate și nu vor putea contribui la dezvoltarea României. Le cer să nu se mulțumească cu 
puțin! 

Pentru îmbunătățirea calității învățământului universitar Ministerul Educației trebuie să aibă 3 priorități majore care 
trebuie implementate în acest an: 

1. Finanțarea sistemului educațional cu minim 5% din PIB.  
2. Evaluarea Școlilor Doctorale și finanțarea programelor în funcție de rezultate; 
3.Implementarea Masteratul Didactic pentru îmbunătățirea calității întregului sistem educațional din România. 
România normală nu mai are nevoie de cartoane fără valoare! Avem nevoie de universități care să dea tinerilor 

cunoștințe, abilități practice și încrederea că pot reuși prin muncă și perseverență. 
Le urez tuturor studenților și profesorilor să aibă un an universitar plin de reușite! 

 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
PSD își bate joc și de trecut și distruge memoria lui Vasile Pârvan, întemeietorului arheologiei românești 

 

Doamnelor și domnilor,  
Stimați colegi, 
Poate că a venit timpul să înceteze bătaia de joc la adresa moștenirii noastre culturale, la adresa monumentelor pe care 

înaintașii ni le-au lăsat moștenire și la adresa memoriei unor oameni care au construit cultura și istoria românească. Reprezint, 
așa cum mulți dintre dumneavoastră știți, județul Bacău, dar sunt și președinte al Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, postură din care nu pot asista nepăsător la modul iresponsabil în care este 
tratat patrimoniul nostru național.  

În județul Bacău, în satul Perchiu din comuna Huruiești, dragi colegi, s-a născut savantul Vasile Pârvan, considerat 
întemeietorul arheologiei românești. Eseist, istoric şi filosof al culturii, Vasile Pârvan a conceput un plan naţional de cercetări 
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arheologice, în cadrul căruia a descoperit cetatea Histria. A avut o contribuție esențială în săpăturile de la Callatis, de la cetățile 
dacice din Munţii Orăştiei și de pe multe alte șantiere arheologce. Este unul dintre întemeietorii Universității din Cluj, autor a 
numeroase lucrări științifice, colaborator al universităților din Roma și Paris și cel care a scris inscripțiile de pe Arcul de 
Triumf. Prin testament, şi-a lăsat averea Academiei Române. 

Am ținut să vă reamintesc toate acestea pentru a înțelege cum memoria acestui om a ajuns la latitudinea unui primar 
PSD, care nu face altceva decât să o calce în picioare. Comuniștii au demolat casa natală a lui Vsile Pârvan. Dar, în 1982, când 
s-au împlinit 100 de ani de la nașterea savantului, au amenajat un muzeu în școala din localitate. Muzeul este într-o stare 
deplorabilă, exponatele se degradează, nu a fost alocat niciun ban pentru întreținerea acestuia. Mai mult, primarul PSD a decis 
să transforme muzeul în secție de votare, la precedentele scrutinuri electorale, iar posterele electorale au fost lipite pe 
exponatele din muzeu. La Huruiești, PSD continua practica PCR și distruge memoria lui Vasile Pârvan! 

Stimați colegi, 
Lucrurile nu se opresc doar aici, din păcate. Asociația ”Vasile Pârvan”, inițiată de un grup de istorici și doctori în istorie,  

a propus autorităților locale să preia reamenajarea muzeului, devenit nefuncțional. Împreună cu arhitecți și în baza unei 
fotografii din 1920, asociația a realizat proiectul pentru refacerea casei natale a lui Vasile Pârvan și pentru amenajarea unui 
complex cultural cu săli de pregătire pentru elevii din zonă, sală de conferință pentru evenimente culturale dedicate tinerilor 
din localitate, dar și studenților la istorie sau publicului larg. Nu au solicitat bani, ci au vrut doar concesionarea unui teren, pe 
care să realizeze acest complex, în cea mai săracă zonă a județului Bacău și a Moldovei. 

De doi ani, primarul din Huruiești, Ionel Zăbrăuțanu, refuză să colaboreze, iar muzeul se degradează și nimic nu poate fi 
pus la loc. Refuză să concesioneze un teren, sub tot felul de justificări. Poartă pe drumuri oameni care doresc să reface muzeul, 
să reclădească o casă memorial, să construiască un centru multifunctional. Repet, fără să ceară bani de la primărie și cu 
proiectele în buzunar. Numai că primarul Zăbrăuțanu nu este singur. Județul Bacău are un președinte de Consiliu Județean de 
la PSD și un prefect numit de PSD, Și da, are parlamentari PSD, care nu par deloc dispuși să miște ceva pentru a schimba 
situația. Și ministrul Culturii și identității naționale, și ministrul Educației, și Ministrul Administrației publice sunt tot de la 
PSD! Oare chiar nimeni nu poate lua o măsură, chiar nimeni nu poate pune capăt comportamentului abuziv al unui primar ale 
cărui decizii pot avea urmări ireversibile? 

Știu, poate veți spune că este o problemă locală. Personal, consider că nu, nu este! Este o problem națională, pentru că 
vorbim despre Vsile Pârvan, o personalitate, un întemeietor de școală, despre un om care și-a pus amprenta pe arheologia 
românească, iar salvarea memoriei lui cred că ar trebui să ne intereseze pe toți! Culoarea politică nu trebuie și nu-și are locul 
într-o astfel de discuție.  

Și mai vorbim despre ceva: despre nepăsare, despre iresponsabilitate, despre abuzul unei administrații locale. Dragi 
colegi de la PSD Bacău, întotdeauna istoria judecă! Opriți-l pe Ionel Zăbrăuțanu să vă facă și să ne facă pe toți de rușine! 
Vasile Pârvan merită mai mult! În România și, mai ales, la el acasă! 

Deputat 
Ionel Palăr 

*** 
Guvernul PSD alungă tinerii din ţară! 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Ultimele date diseminate public de Institutul Naţional de Statistică relevă o tristă realitate a guvernării PSD: la finele 

trimestrului al doilea din acest an, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani atingea o cotă 
alarmantă de 15%, fiind de peste patru ori mai mare decât media generală naţională, de 3,8%. 

Cu toate că a susţinut că va promova o serie de programe de integrare a tinerilor pe piața muncii, Partidul Social 
Democrat şi acoliţii săi la guvernare nu au întreprins nimic concret pentru reducerea șomajului în rândul celei mai vulnerabile 
categorii de populaţie, cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 ani. 

Nici măcar accesul pe piaţa muncii al tinerilor dezavantajaţi, proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, nu a fost 
facilitat, iar impunerea unei cote de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din instituţiile publice, care să 
fie ocupate în mod exclusiv de către aceştia, a rămas doar un simplu deziderat, măcinat de clientelismul şi nepotismul care au 
confiscat toate sinecurile vacante din sistemul bugetar. 

Dar ceea ce este mai grav, sub guvernarea PSD, România a pierdut aproape 500 de milioane de euro, fonduri europene, 
care ar fi trebuit accesaţi şi utilizaţi pentru reducerea ţomajului în rândul tinerilor.  
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De altfel, fostul nostru comisar european pentru Politică Regională a şi recunoscut că, în mandatul recent încheiat, ne-
am situat pe ultimul loc între statele membre UE din punct de vedere al absorbţiei fondurilor destinate creării unor noi locuri 
de muncă pentru tineri şi implementării unor măsuri active pentru inserţia acestora în piaţa muncii şi reducerea şomajului în 
rândul acestei categorii de vârstă. 

Astfel, la finalul actualului ciclu de finanţare, care se încheie anul viitor, guvernele PSD par să nu fi auzit de sutele de 
milioane de euro puse la dispoziţie prin programul european “Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor”, 
din care însă, alte state membre ca Bulgaria, Croaţia sau Ungaria au accesat cea mai mare parte. 

Institutul de Statistică al Uniunii Europene Eurostat releva, în urmă cu doi ani, că aproape 20% dintre tinerii români nu 
aveau un loc de muncă sau nu urmau niciun program educaţional şi de formare, iar datele cuprins într-o cercetare recent 
realizată de INS, din care rezultă că peste 300.000 de tineri au emigrat în ultimii ani, nu pot fi decât o consecinţă direct a 
iresponsabilităţii guvernamentale a PSD. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Începerea anului universitar – altădată motiv de bucurie, acum motiv de tristețe 

Dragi colegi,  
Începerea anului universitar îmi oferă prilejul de a le transmite studenților și profesorilor sănătate și putere de muncă 

pentru a-și duce la bun sfârșit obiectivele propuse. Emoția începerii anului universitar deschide calea unui șir de experiențe 
autentice, prin care tinerii se vor maturiza. 

Educația rămâne cea mai puternică armă. A investi în educație echivalează cu a investi în viitor. O educație de calitate 
înseamnă beneficii, deopotrivă, individuale și pentru societate: individuale – prin venituri mai mari, creșterea calității vieții, 
încredere în sine; pentru societate – dezvoltare economică, creșterea spiritului civic, inovare, dezvoltare durabilă, 
competitivitate.  

Din păcate, starea de decreptitudine cu care se confruntă sistemul educațional din România, comportă o serie de trăsături 
care îi scad eficiența și competitivitatea în comparație cu sistemele educaționale performante. Începând de la chestiunile 
privind investițiile în infrastructura educațională și până la programele de învățământ învechite, sistemul educațional românesc 
devine un proces util dar greoi, inflexibil și mai puțin plăcut. Suntem țara din UE care produce, probabil, cei mai mulți 
absolvenți care în momentul finalizării studiilor nu au un loc de muncă asigurat.   

Neconcordanța între curriculele învățământului românesc și piața muncii este contraproductivă. Așa se face că tineri cu 
studii superioare și o pregătire solidă ajung să presteze servicii care nu au legătură cu domeniul lor de activitate. Nu mai 
amintesc de „exodul creierelor” care aleg să-și valorifice cunoștințele în folosul altor state din cauza salariilor proaste din 
România. 

Începerea anului universitar, altădată un prilej de bucurie, s-a transformat într-un șir de întrebări care pun la încercare 
capacitatea absolvenților de a se descurca prin forțe proprii. Rutele flexibile de formare și diversificarea domeniilor de învățare 
ar trebui să se afle în atenția ministerului de resort. Experiențele nefaste ale ultimilor ani de guvernare au „îngropat” 
învățământul românesc, în special prin subfinanțare, și aceasta constituind un prilej de schimbare a guvernării. 

Inițiativa Președintelui României, „România Educată”, este o variantă viabilă care oferă o paletă de răspunsuri utile, din 
punct de vedere educațional, la provocările cărora țara noastră va trebui să le facă față într-o lume globalizată. Poate nu ar fi 
rău ca cei care conduc Ministerul Educației Naționale să reflecteze la propunerile oferite de proiectul „România Educată”. 

În final, îmi reiterez sprijinul față de studenții și profesorii din România și vă transmit că: România este eternă, o țară în 
care, constant, resursa umană se află mereu la zenit, iar cea materială mereu la nadir. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Guvernul PSD evacuează Palatul Copiilor din Arad pentru că Ministerul Educației 
refuză să plătească chiria 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Încă din luna februarie, presa locală a tras un semnal de alarmă cu privire la situația în care a ajuns Palatul Copiilor, în 

condițiile în care, timp de un an, Ministerul Educației a ajuns în situația să nu mai plătească chiria. Asta, cu toate că, având în 
vedere zona centrală în care este situat și spațiul pe care îl ocupă, era vorba despre o sumă MODICĂ, de doar 10.300 de lei pe 
lună. 

Având în vedere că imobilul în care își desfășoară activitatea în momentul de față Palatul Copiilor a fost retrocedat, în 
urmă cu 11 ani, au fost demarate lucrările pentru construirea unui nou sediu, amplasat într-o zonă centrală a municipiului Arad, 
chiar lângă noul sediu al Inspectoratului Școlar Județean. În 2008, Ministerul Educației aloca primele fonduri pentru cele două 
obiective. Sediul IȘJ a fost finalizat însă în 2017, în timp ce Palatul Copiilor mai așteaptă. 

Potrivit unor promisiuni, noul Palat al Copiilor ar fi trebuit totuși să fie gata anul acesta. Nu a fost, din cauza lipsei de 
fonduri. Pentru noul sediu al Inspectoratului Școlar Județean Arad, început în aceeași perioadă, s-au găsit însă mult mai ușor 
banii necesari... 

Ca totul să fie și mai frumos, Inspectoratul Școlar Județean Arad a trimis Palatului Copiilor Arad o înștiințare scrisă în 
data de 23.09.2019, prin intermediul căreia instituția a fost anunțată că Ministerul Educației Naționale nu va mai suporta 
cheltuielile cu plata chiriei începând din acest an școlar. De asemenea, s-a solicitat găsirea unui spațiu pentru care să nu se 
plătească chirie. Trei zile mai târziu, IȘJ vine cu un ultimatum la adresa Palatului Copiilor, somând conducerea instituției ca în 
termen de șapte zile să comunice ce spații a identificat pentru a se muta. 

În urma acestor solicitări, Palatul Copiilor a înaintat adrese către Primărie și alte instituții școlare pentru găsirea unor 
soluții de relocare. 

Reprezentanții Primăriei susțin însă că nu au posibilitatea legală de a sprijini Palatul, având în vedere că acesta nu a fost 
trecut de Guvern în subordinea autorităților locale, așa cum au cerut edilii arădeni.  

Pe de altă parte, conducerea Palatului Copiilor a identificat câteva spații care ar putea găzdui cei peste 2.000 de copii 
înscriși, însă fiecare dintre acestea prezintă inconveniente care îngreunează activitatea instituției. S-a ajuns astfel în situația ca 
Palatul Copiilor Arad, abandonat fiind de Ministerul Educației, să ceară sprijin comunității locale pentru găsirea unor soluții de 
plată în vederea păstrării actualului sediu, cel puțin în acest an școlar, aceasta fiind, în opinia profesorilor de acolo, cea mai 
bună soluție pentru copii. 

În aceste condiții, vin și întreb:   
A ajuns Ministerul Educației în pragul falimentului, încât să nu își mai permită să plătească chiria de 10.300 de lei pe 

lună pentru Palatul Copiilor din Arad? 
Ce sumă este necesară pentru finalizarea noului sediu al Palatului?  
Când va fi gata acesta, având în vedere că în bugetul pe 2018 a fost alocată suma de 15.000 de lei, iar în bugetul de stat 

pe 2019 nu a fost alocat nici măcar un leu? 
Palatul Copiilor reprezintă un punct de atracție pentru mii de copii din Arad, care învață să își folosească timpul liber 

pentru a face ceva util. Această instituție ar trebui să fie o prioritate pentru Ministerul Educației Naționale, pentru Inspectoratul 
Școlar Județean Arad, care ar trebui să vină cu soluții concrete, nu cu ultimatumuri lipsite de orice urmă de bun-simț..  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Glad Varga 
*** 

Minister, căutăm ministru! 
Stimați colegi, 
Pentru al doilea an consecutiv, noul an universitar pornește la drum fără a avea un ministru al educației! Este consecința 

lipsei de strategie a unui guvern ilegitim care nu mai are curajul de a veni în fața parlamentului.  
Educația nu a fost niciodată o prioritate pentru acest guvern! De altfel, nici sănătatea nu a fost o prioritate sau mediul de 

afaceri, nici infrastructura; acest guvern a fost construit cu scopul de a rezolva problemele penale ale celui care acum își 
execută pedeapsa meritată. Rămas fără scop, actualul guvern nu mai este capabil să gestioneze dezastrul creat în ultimii trei 
ani.  Educația a fost domeniul cel mai puternic afectat de indiferență, manifestată în special prin subfinanțare, acel 6% pentru 
educație rămâne în continuare un obiectiv imposibil pentru acest guvern. La început de an universitar, studenții se plâng că nu 
sunt suficiente locuri în cămine, oferta acoperind doar un sfert din cerere, conform ANOSR, dar și de condițiile din căminele 
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existente, de lipsa dotărilor din laboratoare, de corupția până la cel mai înalt nivel în unele universități. Vedem cum an după 
an, absolvenții  cei mai merituoși  din liceele noastre se orientează spre universități din Europa sau Statele Unite ale Americii. 
Nu este de mirare, având în vedere că până și facultățile de top din țara noastră au cunoscut un regres, conform ultimelor 
clasamente internaționale. Astfel, România are în prezent cel mai mic număr de absolvenți de învățământ superior din Europa 
și o rată nepermis de mare de abandon.  

 Este greu de imaginat un viitor fără o populație educată, fără specialiști în domeniile cheie. Este esențial ca 
învățământul superior să fie corelat la nevoile pieței muncii, pentru a produce specialiștii de care aceasta are nevoie. Este 
esențial să scape de acuzațiile de corupție și plagiat, care nu sunt recunoscute și îndreptate, nici când sunt dovedite. Miniștrii 
educației au reușit să acopere de fiecare dată și să mușamalizeze toate acele dovezi de minciună și corupție care au fost aduse 
în spațiul public, fie privind fenomenul Brăila, fie numărul fictiv de elevi înregistrați în școli, fie doctoratele false.  

 Poate haosul general creat în acești trei ani de guvernarea PSD se reflectă cel mai bine în educație: fără strategii pe 
termen lung, fără o finanțare adecvată, fără corelare la realitatea zilei de azi și de mâine.  

Stimați colegi, în aceste zile, singura preocupare a  PSD înaintea alegerilor prezidențiale este de a se agăța cu ultimele 
puteri de guvernare. Dacă Viorica Dăncilă se teme să vină în fața parlamentului cu noii miniștri propuși, o vom aduce noi, prin 
dezbaterea și votul moțiunii de cenzură. România are nevoie urgentă de un guvern responsabil și competent, dedicat 
cetățenilor, prosperității și progresului!  

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
Rușine, PSD! Le-ați furat românilor și speranța spitalelor regionale! 

 

Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi 
”Vom construi trei spitale regionale: la Craiova, Iași și Cluj. Peste 50.000 de noi locuri de muncă vor fi create în 

domeniul sănătate, prin cele nouă mari spitale construite până în 2020”. Vă amintiți? Am citat doar un paragraf din 
promisiunile PSD, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2016, pentru că lista promisiunilor legate de 
sănătate este mult mai lungă.  

Este o adevărată rușine ceea ce se întâmplă, în realitate, astăzi, când fostul Comisar European Corina Crețu spune cu 
subiect și predicat că banii europeni pentru spitalele regionale ale României s-au pierdut, pe fondul încălcării termenului de 
finalizare, 2020. Fostul comisar european vorbește deschis despre sabotarea acestor proiecte de interes național. Și ce alt 
termen decât sabotare să folosești,  după ce,  inițial, s-a promis finalizarea celor trei spitale regionale în 2020, apoi în 2023, iar 
acum se estimează 2027?   

Este o rușine că, după trei ani, ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, ne spune, senin, că ne aflăm în faza întocmirii 
studiilor de fezabilitate. Trei ani pentru studii. Trei ani pentru hârtii. Trei ani, stimați colegi, deși o primă Hotărâre de Guvern 
pentru construcția celor trei mari spitale regionale a fost dată în 2014. Iar studiile de fezabilitate nu sunt nici astăzi gata. Mă 
întreb, și vă întreb: dacă este nevoie de trei ani pentru studii, cât mai au de așteptat românii până când vor vedea  aceste spitale 
funcționale? Mi-e și teamă să mă gândesc.  

Stimați colegi,  
Sunt medic și deputat de Brăila. Partidul Național Liberal a început încă de acum 10 ani demersurile pentru construcția 

unui Spital Regional care să deservească cea mai mare aglomerare urbană din România, după București, mă refer la zona 
metropolitană Brăila – Galați. A fost identificat și terenul pe care ar urma să se construiască, vorbim de peste 15 ha de trecute 
în administrarea Ministerului Sănătății de la  Consiliul Județean Brăila, respectiv Consiliul Județean Galați. Au fost stabiliți 
indicatorii tehnico – economici, am făcut primii pași. S-au semnat protocoale, memorandumuri, s-au făcut promisiuni, dar, 
nimic concret. An de an am solicitat Guvernului să urgenteze procedurile, să aloce fonduri și să înceapă construcția. De fiecare 
dată, am fost plimbați. Nici în acest an, în bugetul actual, Spitalul Regional Galați – Brăila nu are alocată finanțare, pentru 
începerea lucrărilor, indiferent de unde ar veni aceasta, fie că vorbim de fonduri europene sau guvernamentale.  

V-am oferit un exemplu pe care-l cunosc bine, dar care este elocvent pentru ilustrarea dezinteresului, a neputinței și 
lipsei de viziune a actualului guvern, în acest domeniu atât de important cum este sănătatea.  

Cum spuneam, peste tot în țară se întâmplă la fel. Autoritățile locale vor, fac demersuri și pași concreți, dar totul se 
blochează la Guvern. Pentru că, stimați colegi, nu există o politică predictibilă, coerentă, de asumare a unui program viabil pe 
termen mediu și lung. În aceste condiții, vom vorbi încă ani buni despre spitale regionale construite pe hârtie, despre studii de 
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fezabilitate, planuri și mereu promisiuni. În tot acest timp, bolnavii vor veni în continuare cu mâncare, lenjerie și medicamente 
de acasă, infecțiile nosocomiale nu vor dispărea, iar încrederea românilor în sistemul sanitar va scădea continuu.  

Stimați colegi de la PSD, 
Nădăjduiesc că actualul Guvern nu va mai sta mult la Palatul Victoria și va pleca acasă, pentru că nu a fost capabil să 

lase nimic în urmă, pentru că le-a furat românilor și speranța. Speranța de a beneficia de servicii medicale moderne, într-un 
spital regional. 

Vă mulţumesc.        Deputat  
Antoneta Ioniță 

*** 
 

De ce pleacă tinerii la studii în străinăte ? 
Domnule președinte, stimați colegi, 
Anul universitar 2019-2020 începe cu cel mai mic număr de studenți din ultimii 20 de ani. Numărul acestora a scăzut 

considerabil datorită faptului că mulți dintre absolvenții de liceu aleg să își continue studiile în afara granițelor țării. Nu în 
ultimul rând migrația masivă a acestora dar și declinul demografic reprezintă alte cauze, deloc de neglijat ale acestui fenomen, 
fenomen extrem de pagubos pentru viitorul României. 

Da, este adevărat că numărul mic de studenți este o consecință a scăderii natalității din ultima perioadă, iar statul roman 
are prea puține soluții în acest sens. 

Si piața muncii din România are probleme. Probleme există și în sistemul educational care nu pregătește absolvenți care 
să poată să fie integrați pe piața muncii. Sistemul edeucațional nu este deloc capabil să pregătească absolvenți pentru societate. 

Multe universități din România încearcă să găsească soluții pentru a atrage tinerii spre ei dar și  pentru a limita 
abandonul în rândul studenților și să îi țină pe tineri în școală. Dar eforturile lor nu dau rezultate! Există prea puține strategii de 
coordonare a pieții muncii cu oferta educațională, cu ceea ce universitățile noastre produc. De acceea mulți tineri optează 
pentru universități din Uniunea Europeană. Si nu îi condamn! 

Există o criză de încredere în autoritățile române iar statul roman nu face aproape nimic. Nu are soluții specifice pentru 
rezolvarea problemelor, iar pierderile de inteligență activă vor afecta viitorul acestei țări. 

Nu trebuie neglijat nici faptul că în țări ca Danemarca și Suedia taxa de școlarizare este zero, iar în Olanda și Marea 
Britanie taxele școlare pot fi acoperite prin împrumuturi de la stat, care se restuituie după finalizarea studiilor, după angajare. 

E normal ca acesti tineri să plece. Aantajele sunt de necontestat: multiculturalism, posibilitatera de a învăța o limbă 
străină, posibilitatea de a face internship, de a căpăta cât mai multă experiență de pe băncile școlii, dar și programa școlară 
adaptată la cerintele pieței.  

Noi ce facem în acest sens? Asteptăm să se închidă toate universitățile? Așteptăm să ne plece din ce în ce mai mulți 
tineri? 

Este bine că acești tineri pleacă la studii în afară, dar este grav că mulți dintre aceștia aleg să nu se mai întoarcă 
niciodată acasă, de accea caută cele mai bune optiuni pentru finanțarea studiilor în alte țări. 

Anul trecut 37.000 de tineri au ales să își înceapă studiile în străinătate, numărul acestora este mai mare comparativ cu 
alte țări. Majoritatea  tinerilor absolventi reușesc să se angajeze rapid, pentru că politica acestor univerități în care ei studiază 
pune accent pe latura practică. Nu același lucru se întâmplă la noi. Sper ca viitorul guvern să găsească soluții concrete, pentru 
că avem nevoie de o generație bine pregătită care să rămână acasă, acolo unde îi este locul. 
 

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
România, plumbuită de Dăncilă 

 

Săptămâna trecută România a fost pusă în situația unor momente umilitoare din cauza a două reprezentante ale PSD-
ului: Viorica Dăncilă și Rovana Plumb. Doar apariția lui Klaus Iohannis la reuniunea ONU a mai spălat rușinea, iar, prin vocea 
președintelui, România a arătat ca o țară demnă și cu viziune în concertul mondial. 

Falsa vizită oficială a Vasilicăi Dăncilă în SUA și refuzul Comisiei Europene de a o numi drept comisar european al 
Transporturilor pe pupila lui Dragnea și a actualului premier, Rovana Plumb, demonstrează încă o dată faptul că această putere 
și-a pierdut orice dram de legitimitate în fața tuturor partenerilor noștri externi. Doar un pesedist se mai poate mira că Europa 
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nu acceptă la vârful conducerii sale persoane care se împrumută fictiv sute de mii de euro fără să aibă o sursă la vedere de 
venit care să acopere o astfel de datorie și doar un pesedist s-ar mai putea mira că oficialii străini fug de Viorica Dăncilă, de 
teamă ca nu cumva să se compromită într-o poză cu aceasta. 

Cei din PSD se află în ceea ce nu poate fi numit elegant decât provincialism absolut. Dezastruoasa Dăncilă încearcă să 
emuleze un comportament demn de o persoană publică de prim rang, dar impostura în care se află nu îi permite. Incompetența 
sa și incapacitatea dovedită la orice pas sunt amplificate de minciuni, de gogoși, de brașoave, de umflarea adevărului. 

Este rândul nostru să ajutăm, la vot, trimiterea definitivă a PSD în istorie, cu tot bagajul său de impostură și apucături 
infracționale. Este momentul să le arătăm în fiecare clipă că ne aflăm în UE și în NATO, în 2019, că mita electorală nu mai 
funcționează în România. Este momentul în care nu mai vrem să ne fie rușine de rușinea lor, ci să fim europeni, cu fruntea sus. 
Și noi avem nevoie de acest moment de trezire, dar și toți partenerii noștri externi. Uniunea Europeană și Statele Unite au 
nevoie să se bazeze pe un partener loial și la nivel guvernamental, nu doar la nivelul Președintelui Iohannis. 
 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
Iașul - ciuca umilințelor în Guvernarea PSD! 

Stimați colegi, 
Prin mult trambițatul Fond Național de Dezvoltare și Investiții, Viorica Dăncilă și Guvernul PSD nu fac altceva decât să 

cumpere bunăvoința și susținerea unor tabere din PSD, pentru a se perpetua la putere. 
În ultima ședință de Guvern au fost anunțate spre finanțare 116 proiecte, în valoare de peste 400 de milioane de euro! 
Partea cu adevărat revoltătoare este că aceste finanțări nu au fost atribuite pe criterii obiective, care să țină cont de nevoi 

sau vreo prioritizare, astfel 95% din fonduri au mers către primării exclusiv PSD. 
La fel de revoltător este si faptul ca 65% din aceste 400 milioane de euro merg în doar 9 județe (Arges, Buzău, Olt, 

Constanța, Bacău), toate conduse evident de păpușarii șefi din spatele Vioricăi Dăncilă! 
Dacă mai trebuia demonstrat încă o dată, pentru a nu stiu câta oară, județul nostru e pe nicăieri! Cu o canalizare undeva 

la Ciurea! 
Cu o armată de PSD-isti: 8 parlamentari, miniștri, secretari de stat, zeci de primari, Maricel Popa, încă președintele CJ 

Iași este de fiecare dată un servitor umil pentru orice șef PSD care conduce Guvernul și îi asigură scaunul de președinte PSD 
Iași. Ieșenii trebuie să știe că în timp ce proiectul Șoselei de Centură a Municipiului Iași zace prăfuit de peste 7 ani în sertarele 
Ministerului Transporturilor, Guvernul alocă finanțare pentru ”Drum de centură sud”, în comuna Valul lui Traian, județul 
Constanța. În timp ce locuitorii din Țibana, Țibănești, Dagâța, Tansa, ocolesc zeci de kilometri tocmai prin Negrești-Vaslui 
pentru a veni în Municipiul Iași, zeci de comune din Argeș, Constanța, Giurgiu, Olt, Bacău primesc finanțare pentru drumuri 
comunale și sătești, dovada incontestabilă a faptului că investițiile sunt exclusive clientelare și nicidecum obiective!  

Ieşenii sunt îndreptăţiţi să îşi ceară drepturile şi să denunţe tratamentul umilitor la care au fost supuşi în acest mandat de 
Guvernarea PSD, cu 3 prim-miniștri și zeci de miniștri care au blocat efectiv marile proiecte de dezvoltare locală și regională, 
redirecționând investițiile guvernamentele către clientela de partid. 

Iaşul merită mai mult decât firmiturile primite de la Guvernarea PSD! 
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,  

Deputat 
Costel Alexe 

*** 
România să sprijine cu toată forța parcursul european al Republicii Moldova! 

 

Domnule preşedinte,  stimaţi colegi, 
În ciuda disputelor politice interne din România, în pofida drumului sinuos pe care l-a traversat țara noastră în ultimii 

treizeci de ani pentru a-și construi o economie liberă și o democrație funcțională, cred cu putere că țara noastră este pilonul cel 
mai solid din Uniunea Europeană care poate sprijini parcursul proeuropean al fraților noștri de peste Prut. Schimbările politice 
de la Chișinău din acest an au redat speranța că Republica Moldova a pornit cu toată viteza și hotărârea către valorile europene 
și către construirea unei economii care să genereze prosperitate pentru toți cetățenii săi. 

Stimați colegi, 
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Republica Moldova are nevoie astăzi, poate mai mult ca niciodată, de bani nerambursabili pentru investiții și de 
asistență tehnică pentru modernizarea instituțiilor publice. Vă aduc la cunoștință, cu maximă satisfacție, succesul obținut de 
către europarlamentarii PNL care au reușit să obțină acordul instituțiilor Uniunii Europene, astfel încât, în anii următori, 
fonduri consistente vor merge de la Comisia Europeană către Chișinău, pentru dezvoltarea sectorului energetic și asigurarea 
independenței energetice a țării, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, care să lege Moldova de sora sa mai 
mare, România.  Mă bucur că europarlamentarii PNL se luptă la Bruxelles, astfel încât Republica Moldova să fie una dintre 
principalele priorități ale Uniunii Europene pentru următorii 5 ani. 

Doamnelor și domnilor, 
Dacă de la Bruxelles grupul de eurodeputați PNL reușesc să facă lucruri mărețe pentru susținerea parcursului european 

al Republicii Moldova, vă spun cu mâhnire în suflet că acțiunile Guvernului de la București din ultimii ani sunt ”sublime, dar 
lipsesc cu desăvârșire”! Guvernul României, condus de unii nepricepuți care se autoproclamă ”patrioți” sau ”mândri că sunt 
români”, nu face aproape nimic pentru a sprijini logistic, instituțional, politic și diplomatic aderarea la marea familie europeană 
a unei bucăți de pământ românesc, locuită majoritar de români, desprinsă vremelnic din trupul țării mamă prin decizii arbitrare. 
Dacă noi nu-i ajutăm cu toată forța pe frații noștri români, atunci cine să o facă. 

Stimați colegi, 
În scurt timp, guvernarea păguboasă a PSD va fi oprită prin moțiunea de cenzură inițiată de PNL. Guvernul care se va 

forma ulterior, pe temelia Partidului Național Liberal, va avea ca primă prioritate sprijnirea Guvernului de la Chișinău pentru a 
progresa, cât mai rapid, către aderarea la Uniunea Europeană! Guvernul PNL nu trebuie doar să dea semnalul că românii de 
peste Prut vor veni acasă, în Uniunea Europeană, ci trebuie să avem și acțiuni concrete în acest sens. Dintre acestea, pe unele 
PNL le-a început, iar pe altele trebuie să le facă! Pe lângă asigurarea unor resurse financiare consistente pentru investiții în 
sectorul energetic și transporturi, trebuie să stimulăm mediul de afaceri din România ca să treacă Prutul și să contribuie la 
clădirea unei economii solide în Republica Moldova. De asemenea, trebuie să-i sprijinim pe producătorii români de peste Prut 
să își valorifice produsele în toată Uniunea Europeană, la prețuri care să-i ajute să-și continue activitățile. Frații români din 
Republica Moldova au nevoie de școli moderne, de spitale, de locuri de muncă bine plătite și de asistență tehnică pentru 
ajunge la aderarea efectivă la UE. Este de datoria noastră, a românilor din România, să demonstrăm prin fapte că frații noștri 
nu sunt singuri. Așa cum PNL a reușit în urmă cu un secol să dărâme toate frontierele dintre români, așa va reuși viitorul 
guvern PNL să sece Prutul și să aducă Republica Moldova acolo unde-i este locul, adică alături de România în Uniunea 
Europeană. 

Vă mulţumesc,          Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Pentru o Românie normală, moțiunea de cenzură va fi adoptată! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Partidul Național Liberal a reușit să coaguleze în jurul său opoziția unită împotriva celei slabe guvernări pe care a avut-o 

România în ultimii treizeci de ani. Astfel, mai mult de jumătate dintre senatorii și deputații aleși în Parlament și-au pus 
semnătura pe textul moțiunii de cenzură, fiind de acord cu șansele uriașe pe care le-a ratat țara noastră în ultimii aproape trei 
ani. Am toată încrederea că nu numai semnatarii acestei moțiuni, ci și acei puțini oameni responsabili care au mai rămas în 
PSD, vor vota moțiunea și o vor trimite pe Viorica Dăncilă, împreună cu adunătura de miniștri incompetenți din jurul ei, la 
agențiile de ocupare a forței de muncă, unde să-și găsească un loc de muncă potrivit incompetențelor lor dovedite. 

Stimați colegi, 
Guvernele PSD au reprezentat pentru noi toți guvernele șanselor ratate pentru România. Cu PSD la guvernare, țara 

noastră a ratat oportunitatea de a se dezvolta și moderniza din fondurile europene nerambursabile. Conduși de PSD, nu am 
beneficiat niciun moment de avatajele uriașe ale creșterii economice, care ar fi trebuit să se vadă în școli noi, spitale moderne, 
drumuri sigure și rapide, căi ferate reabilitate, trenuri rapide și un mediu de afaceri competitiv. După 7 ani de guvernare 
neîntreruptă a PSD, a venit momentul să-i trimitem acasă. Au făcut destul rău românilor și României.  

Poate că mulți vor spune că PSD a majorat salarii și pensii. Păi ce politician nu ar dori sa facă asta!? Nu există decident 
politic care nu-și dorește să majoreze veniturile populației. Este exact ca un părinte care se străduie să dea copilului tot ceea ce 
este mai bun! Însă, PSD nu a majorat veniturile populației ca rezultat al unei economii mai competitive, mai performate, ci 
împrumutând țara, în numai 7 ani, cu peste 125 de miliarde de lei. Oare o fi corect ca noi, generația de astăzi, să ne bucurăm de 
banii împrumutați, iar copiii noștri să plătească factura și dobânzile pentru aceste împrumuturi? 
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Stimați colegi, 
Tragem linie după cele 3 guverne PSD din ultimii 3 ani și cei peste 80 miniștri și constatăm că elevii sunt în pericol și 

când merg la școală și chiar în clădirile școlilor. Vedem cum spitalele sunt la fel de insalubre, iar pe pacienți îi mai salvează 
doar norocul sau bunul Dumnezeu. Constatăm că sub guvernarea PSD alte sute de mii de români au luat calea străinătății, iar 
zonele cele mai sărace din Uniunea Europeană, adică Oltenia și Bucovina, au devenit și mai sărace și mai subdezvoltate. 
Investiții publice nu avem, iar investițiile private ocolesc România, înspăimântate de modul deficitar în care este condusă țara.  

Zilnic continuă să moară oameni pe șoselele țării, înguste, pline de gropi și periculoase, pentru care nici măcar lucrări de 
mântuială pentru întreținere nu s-au mai făcut. Mai mult decât atât, un membru din PSD, care pare că a făcut exces din licoarea 
lui Bachus și începe să vadă dublu, mai are și nesimțirea să spună că dacă ar fi fost ea ministru, ar fi construit în jumătate de an 
drumul expres de la Craiova la Pitești. Păi astăzi nu un PSD-ist conduce Ministerul Transporturilor și a făcut praf toate 
constractele de infrastructură? Și apoi, dacă PSD nu a reușit nici măcar să facă un proiect major de infrastructură timp de 7 ani, 
cum ar fi reușit să construiască drumul Craiova-Pitești în jumătate de an? Oricine merge la fața locului poate constata că 
singurele lucrări efectuate la acest drum constau în 3-4 borduri azvârlite în dispreț pe arătură. 

Stimați colegi, 
De săptămâna următoare suntem datori să vorbim despre viitorul României și să furnizăm soluții europene la toate 

problemele oamenilor: infrastructură, educație, sănătate, relaxarea fiscalății asupra salariilor, echitate și pensii mai mari pentru 
cei care au muncit, stimularea investițiilor private. Românii așteaptă foarte mult de la PNL și, așa cum a demonstrat în 
administrațiile locale din Cluj, Oradea, Alba Iulia, Suceava, va demonstra că PNL este partidul care a realizat Unirea între 
români și statul modern român. Modernizarea a venit în România numai cu PNL la guvernare. Mult a fost, puțin a mai rămas. 
Votați pentru români și România, votați pentru moțiunea de cenzură. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

PSD a ridicat impostura la rang de virtute! 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Instituțiile statului român trec prin cea mai grea încercare din ultimii treizeci de ani, din cauză că PSD a reușit ceea ce 

niciunul dintre noi nu-și imagina vreodată: o totală deprofesionalizare a acestor instituții și o aservire politică directă către șefii 
PSD. În ultimii 7 ani, profesioniștii adevărați au fost înlăturați unul câte unul sau trecuți în funcții auxiliare, în vreme ce 
clienții de partid și rudele au ajuns să dețină funcțiile de conducere. Salariile încasate de aceste odrasle ale sistemului, nu sunt 
numai nesimțit de mari în raport cu cele din piața muncii din România, dar ele nu au nicio legătură cu munca prestată!  

Cangrena instalată de PSD în statul român nu afectează doar o instituție sau două și nu a îmbolnăvit doar instituțiile 
centrale de la Buucrești, ci tot sistemul public din România. Aflăm astăzi cu stupoare cum inși care stau câte 10 ore prin 
studiouri de televiziune și care nu au nici măcar o diplomă de bacalaureat sau și-au falsificat diplomele universitare, conduc 
instituții cheie, decid în companii strategice și ridică din visteria statului român sute de mii, poate chiar milioane de lei anual, 
fără niciun drept. Medici falși, lectori universitari fără bacalaureat sau ingineri fără diplomă au ajuns să facă legea în România. 
În acest timp, tinerii medici  care au trudit peste 10 ani sunt nevoiți să plece în străinătate, tinerii asistenți universitari care au 
trudit pentru o diplomă de doctor abia dacă au un salariu de peste 2000 de lei, iar adevărații manageri de companii au fost 
trimiși fie la pensie, fie în șomaj. De parcă nu ar fi fost suficient că PSD a distrus totul în România, Viorica Dăncilă a 
considerat de cuviință să exporte impostura, corupția și incompetența, făcându-ne de râs în toată Uniune Europeană, prin 
desemnarea Rovanei Plumb exact pentru domeniul la care România este codașa Europei – transporturi. Ce credea PSD, că 
europenii sunt proști și vor închide ochii la suspiciunile de corupție ale Rovanei, la incompetența ei dovedită de atâtea ori în 
țară? 

Stimați colegi, 
Președintele Iohannis și-a asumat să salveze statul român printr-o repornire, resetare, reformare din rădăcini a tuturor 

instituțiilor statului român. Eu am lucrat aproape toată viața în sectorul privat și știu că atunci când ai o problemă structurală, 
soluțiile nu sunt niciodată cu jumătăți de măsură. Reformezi, restructurezi din temelii, fără milă, și faci sistemul să meargă pe 
criteriile eficienței și eficacității. Politica nu mai are ce căuta în nicio instituție, iar PNL este singurul partid politic care și-a 
asumat acest angajament! Am toată convingerea că următorul guvern liberal va scutura sistemul public de clientelism, de 
impostori și va promova și plăti stimulativ, adică chiar mai bine decât astăzi, pe cei care muncesc cu responsabilitate și 
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profesionalism! România nu poate funcționa fără instituții de calitate, în care să muncească oameni foarte bine calificați și 
foarte bine plătiți.  

Vă mulţumesc,         Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
Parlamentarii argeșeni au motive suplimentare pentru a vota în favoarea moțiunii de cenzură 

 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Toate guvernările PSD din 1989 și până astăzi au eșuat lamentabil. În urma lor nu a rămas nimic pentru generațiile 

viitoare: nici școli, nici spitale, nici drumuri sau servicii publice moderne. Cu fiecare dintre guvernările PSD, România a 
devenit tot mai îndatorată, iar populația tot mai săracă. 

Dintre toate cabinetele social-democrate, cel condus de doamna Viorica Dancilă poate fi considerat, fără nicio urmă de 
îndoială, campionul ineficienței și incompetenței. Actualul Guvern a devenit extrem de nociv pentru viața românilor, iar 
motivele pentru care trebuie înlăturat de urgentă sunt prezentate detaliat în textul moțiunii de cenzură care a fost inițiată și 
depusă marți de către 237 de senatori și deputați. Din această cauză, nu voi relua  argumentele de ordin general, ci le voi 
prezenta doar pe câteva dintre cele care contează în mod special pentru argeșeni. 

În cei aproape 3 ani de activitate parlamentară, m-am adresat în mod repetat numeroșilor miniștri care s-au perindat prin 
Guvernele PSD, solicitându-le să intervină pentru rezolvarea unor probleme care macină viața economică și socială a județului 
Argeș. Mi-aș fi dorit ca aceștia să adopte decizii prompte și eficiente pentru îndreptarea deficiențelor semnalate, mai ales dacă 
avem în vedere că au avut șansa să guverneze într-un context economic favorabil și, mai mult, au avut la îndemână și 
posibilitatea de a accesa fondurile europene nerambursabile în valoare de zeci de miliarde de euro puse la dispoziția României 
de Uniunea Europeană. Din păcate, intervențiile mele au primit doar răspunsuri diplomatice, pline de politețuri, iar speranțele 
numeroșilor alegători argeșeni care au crezut în promisiunile mincinoase din programele de guvernare ale PSD au fost crunt 
înșelate. Argeșul este un județ cu o dinamică economică superioară, dar care resimte tot mai puternic piedicile puse de Guvern 
în calea dezvoltării sale. 

Pentru argeșeni, expresia neputinței guvernanților are un nume: autostrada Pitești-Sibiu. Dacă în anul 2012 
documentația era gata, banii alocați de Comisia Europeană pentru această investiție așteptau să fie cheltuiți, iar constructorii 
puteau să înceapă lucrările, acestea nu au demarat nici până astăzi. Pentru Compania Dacia-Renault, cel mai performant 
producător de automobile din Sud-Estul Europei, pentru mediul de afaceri din județul Argeș, dar și pentru întreaga economie a 
României, întârzierea realizării acestui cel mai necesar obiectiv de infrastructură rutieră din țara noastră reprezintă un eșec 
uriaș, pe care premierii și miniștrii de resort instalați de PSD trebuie să și-l asume. 

Din păcate, majoritatea drumurilor din Argeș arată foarte rău, nemaifiind modernizate sau reabilitate în ultimii 30 de ani. 
Drumul Pitești–Râmnicu Vâlcea-Sibiu, pe care pleacă la export cea mai mare parte a producției de pe platforma Dacia-Renault, 
rămâne în continuare drumul european pe care se circulă cu cea mai mică viteză.  

Drumurile naționale Târgoviște-Câmpulung-Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea și Pitești-Drăgășani-Târgu Jiu arată ca 
după război. Construirea drumului expres de la Pitești la Craiova, care a fost transformat din autostradă într-un drum mai 
îngust și mai scump, nu a început nici până astăzi. În plus, unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume, 
Transfăgărășanul, în absența unor investiții minimale, este închis circulației rutiere timp de 9 luni pe an. 

Dacă vorbim despre transportul feroviar, realitatea din zona Argeșului este și mai cruntă.  
Calea ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea a ajuns o veritabilă ruină, iar pe rutele Pitești-Curtea de Argeș și Pitești-

Câmpulung mai circulă doar câteva vagoane pe zi. Șinele sunt proaste, electrificarea nu există, iar investiții nu s-au mai făcut 
de aproape 40 de ani. 

În rest, și în județul Argeș spitalele, grădinițele și școlile, serviciile publice, siguranța cetățenilor se găsesc în aceeași 
stare de precaritate care este specifică întregii țări. 

Din cele prezentate, rezultă foarte clar că toți parlamentarii argeșeni, inclusiv cei din PSD, au motive suplimentare 
pentru a vota în favoarea acestei moțiuni de cenzură. Fac apel la ei, solicitându-le să dea dovadă de responsabilitate și respect 
față de cei care i-au ales și să o elibereze pe doamna Dăncilă din funcția de Prim-Ministru, pentru care a dovedit din plin că 
este total nepotrivită. PSD nu trebuie lăsat să omoare și speranțele oamenilor. Votând această moțiune vom da o șansă 
României să aibă un Guvern responsabil, eficient, competent, interesat exclusiv de problemele cetățenilor, care să aducă țara la 
normalitatea mult așteptată. 
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Vă mulţumesc!          Deputat  
Dănuţ Bica 

*** 
OUG 114/2018, o ordonanță toxică prin care PSD  îi sărăcește grav pe români! 

 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România sub guvernarea socialistă a PSD a ajuns să plătească cel mai scump gaz din Europa, iar acest lucru se întâmplă 

în condițiile în care țara noastră este totuși producătoare de gaze! Dar, trăim în România și avem parte de paradoxuri în fiecare 
zi! 

Astfel, în luna ianuarie a.c., gazele româneşti costau la Bursa de la Bucureşti 92 de lei pe MWh şi au ajuns în lunile mai 
şi iunie la 101 lei, urcând și mai mult în luna iulie, și anume la 105 lei, iar în luna august la 106,8 lei, adică un trend tocmai pe 
dos față de cel firesc!   

Iar aceste creșteri fabuloase de preț, pe care sunt nevoiți tot românii să le suporte din propriile buzunare, au loc în timp 
ce, de exemplu, prețurile gazelor tranzacţionate la Viena scad considerabil, în aceeași perioadă de timp! În acest sens, acestea 
au început anul 2019 la 122 de lei pe MWh şi au scăzut la 81 de lei în luna mai, la 76 de lei în luna iunie, la 63 de lei în luna 
iulie şi la doar 56 de lei în luna august. Cu alte cuvinte, prețurile gazelor tranzacționate pentru luna august a.c. la Viena sunt la 
jumătate față de cele tranzacționate pe Bursa de la București! Acesta este, de fapt, şi trendul normal, întrucât, după cum știm 
foarte bine cu toții, iarna consumul este mult mai mare şi, în consecință, cresc preţurile, iar vara se înregistrează întotdeauna 
cele mai mici cotaţii. Dar în România au loc numai anomalii sub guvernele PSD, având în vedere că deciziile luate prin tot 
felul de ordonanțe de urgență nocive au avut numai efecte negative în lanț, așa cum este OUG 114/2018, în cazul gazelor, al 
energiei electrice și termice. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
PNL a cerut, în mod repetat, abrogarea celor mai nocive articole din OUG 114/2018! Mai mult decât atât, am depus și 

amendamente în acest sens, dar nu s-a întâmplat nimic până în prezent, din pricina faptului că doamna Dăncilă a ordonat ca 
dezbaterea tuturor acestor ordonanțe toxice să fie blocată în Parlament! 

În consecință, piaţa gazelor din România a fost dată peste cap de OUG 114/2018, aprobată în decembrie 2018, care 
prevedea plafonarea la 68 de lei/MWh a gazelor de producţie internă timp de trei ani, deşi piaţa fusese complet liberalizată 
încă din anul 2017!  

Astfel, România a ajuns să crească în mod considerabil importul de gaze din Rusia, iar noi să plătim cele mai scumpe 
gaze din Europa, chiar dacă suntem producători! Iar toate acestea au un singur motiv: deciziile intempestive, luate pe genunchi 
de guvernanții PSD, fără niciun studiu de impact!  

Este evident faptul că OUG 114/2018 a fost o bombă cu ceas, deoarece a pus presiuni uriașe pe companiile din energie, 
care s-au transformat în biruri plătite de consumatorul final, adică de noi toți! Concluzie?! Guvernarea socialistă îi sărăcește 
grav pe români! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
Pesta porcină face ravagii din nou în România sub guvernarea PSD! 

 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Incompetența Guvernului Dăncilă se poate exemplifica prin foarte multe decizii total greșite, iresponsabile sau prost 

implementate, luate de-a lungul guvernării socialiste din ultimii ani. Dar cea mai gravă problemă o reprezintă consecințele 
generate de incompetența crasă a acestui guvern, consecințe care afectează semnificativ, atât mediul economic, cât și cel 
social! 

În acest sens, aș vrea să mă refer astăzi la cercul vicios în care a intrat România din cauza incompetenței autorităților de 
resort, conduse de PSD, de a stopa răspândirea pestei porcine africane. 

Știm cu toții că acest flagel a apărut în România în luna iulie 2017. Dar, iată, au trecut mai bine de 2 ani de la apariția 
primului focar și, după dezastrul economic devastator produs anul trecut de această boală în agricultura românească, acum 
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focarele de pestă porcină au luat din nou amploare! Astfel, pesta porcină africană face ravagii deja în 25 de județe, unde au 
apărut peste 1 100 de focare.  

Cele mai multe focare active de pestă porcină africană sunt, în prezent, în judeţul Teleorman – 291 de focare în 
gospodăriile populaţiei şi 520 de cazuri la mistreţi, în judeţul Giurgiu – 182 de focare (dintre care 5 focare în exploataţii 
comerciale şi 3 focare în exploataţii de tip A) şi 201 de cazuri la mistreţi, în judeţul Dolj – 163 de focare în gospodăriile 
populaţiei şi 14 cazuri la mistreţi, în judeţul Olt – 76 de focare în gospodăriile populaţiei şi două cazuri la mistreţi, şi în judeţul 
Buzău – 53 de focare în gospodăriile populaţiei şi 21 de cazuri la mistreţi. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
ANSVSA ne spune că au fost sacrificați în jur de 500.000 de porci afectați de boală și că, în total, de la apariția bolii, au 

fost stinse cam 1300 de focare. Dar, domnule președinte al ANSVSA, în ce constă eficiența insituției pe care o conduceți, dacă 
susțineți că ați stins 1300 de focare, dar, în schimb, au apărut acum alte 1100 de focare?! Cu alte cuvinte, ne-am întors de unde 
am plecat! 

Cum ați gestionat acest flagel în mod responsabil, domnilor guvernanți ai PSD, dacă în continuare acesta face ravagii în 
România, de mai bine de 2 ani, fiind sacrificate atât de multe porcine și afectați mulți fermieri, dar și mulți cetățeni cu 
gospodării individuale?! Cum de se întâmplă ca boala să se răspândească iar în cascadă, exact în lunile de dinainte de Crăciun, 
când în România se consumă cel mai mult carne de porc?! 

Domnule ministru Daea, cum rezolvați toate aceste grave probleme cu care se confruntă agricultura din România de 
atâta vreme?! Aveți vreun program viabil, pe termen mediu și lung, la nivelul ministerului, care să ajungă să stopeze definitiv 
propagarea acestei boli și care să despăgubească integral toți păgubiții afectați de pesta porcină africană? 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

Guvernarea iresponsabilă a PSD crește abandonul școlar și pune în pericol viețile elevilor 
 

Doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Abandonul școlar este e problemă stringentă pentru țara noastră și pentru viitorul ei. Comisia Europeană a caracterizat 

părasirea timpurie a școlii ca fiind “un obstacol în calea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, care afectează 
productivitatea și competitivitatea, fapt ce alimentează sărăcia și excluziunea socială˝. Șomajul, sărăcia sau excluziunea 
socială ar fi fost puncte nevralgice pentru orice guvernare cu adevărat social-democrată, însă în România social-democrația s-a 
tradus prin protejarea liderului suprem, Liviu N. Dragnea, lupte intestine în cadrul partidului, bombardarea perpetuă a justiției 
și populism economic.  

În 2010, prin strategia Europa 2020, țările membre ale Uniunii Europene și-au asumat ca până în anul 2020 să reducă 
abandonul școlar la 10%. Fiecare țară și-a stabilit propriul său obiectiv, în cazul României procentul fiind de 11,3%. Potrivit 
Eurostat, abandonul școlar în România, raportat la datele colectate pe anul 2018, este de 16,4%, ceea ce ne plasează pe locul 3 
de la coada clasamentului. În raportul de țară realizat de Comisia Europeană, transmis în data de 27 februarie 2019, se 
menționează ”situația critică” privind părăsirea timpurie a școlii și faptul că obiectivul asumat este imposibil de atins până în 
2020; prin urmare, încă un examen picat în fața Europei. Un studiu realizat de UNICEF, publicat în anul 2015, intitulat 
”Costul investiției insuficiente în educație în România”, a constatat că un an în plus de şcoală reduce cu 8,2% riscul de a 
deveni şomer, un an în plus de şcoală creşte câştigurile salariale cu 8-9%, iar nu în ultimul rând, beneficiile unui an în plus de 
şcoală, în medie, calculate la nivel macro, reprezintă 7-9% din PIB; așadar, costul investiţiei insuficiente în educaţie este 
echivalent cu pierderea a 12-17 miliarde de euro până în 2025, arată studiul UNICEF. 

Cum alege Guvernul să răspundă unor statistici și date îngrijorătoare precum acestea? Prin emiterea unei ordonanțe de 
urgență, la presiunea Ministerului Dezvoltării și a câtorva transportatori, care îngrădește accesul la educație și pune în pericol 
copiii care, spre deosebire de cei care se află la putere, aleg să meargă la școală. O.U.G. 51/2019, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, elimină transportul de persoane între localitățile unui 
județ din sfera serviciilor publice și îl trece în sfera regimului comercial. Ce înseamnă asta?  

Înseamnă că elevii navetiști nu vor mai putea beneficia de transport redus, așa cum prevede legea educației, și nici nu va 
mai fi posibilă obligarea operatorilor de transport de a mai practica inclusiv acele trasee care nu aduc un profit, în schimbul 
unor compensații, așa cum prevede Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului la art.5, care spune că  
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”multe dintre serviciile de transport terestru de călători care sunt necesare din punct de vedere al interesului economic 
general nu pot funcționa în regim comercial. Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să poată acționa pentru a se 
asigura că asemenea servicii sunt prestate. Mecanismele pe care aceste autorități le pot utiliza pentru a asigura prestarea de 
servicii publice de transport de călători includ (printre altele): acordarea de compensații financiare operatorilor de servicii 
publice˝.  

Principalele efecte ale acestei ordonanțe: creșterea abandonului școlar și punerea în pericol a elevilor, care, dacă vor dori 
să ajungă la școală, vor fi nevoiți să apeleze la cursele ocazionale, așa cum a făcut Alexandra Măceșanu. Motivul stupefiant 
înscris în nota de fundamentare: ˝includerea transportului rutier judeţean de persoane în sfera serviciilor publice atrage 
implicit acordarea de compensaţii de la bugetele locale ale judeţelor, cu impact negativ asupra cheltuielilor consiliilor 
judeţene.˝  

Așadar, constatăm, dragi colegi, că actuala guvernare nu este interesată să reducă abandonul școlar sau să garanteze 
siguranța actorului principal din educație, deoarece, știm cu toții, copiii nu aduc voturi. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Roman 
*** 

PSD face România de râs în Europa 
 

Episodul recent al respingerii candidaturii Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european este încă o dovadă a 
impertinenței PSD și a modului iresponsabil în care Viorica Dăncilă și gașca din PSD tratează problemele statului și imaginea 
României în Europa.  

Deși s-au făcut numeroase apeluri să fie propus un om capabil - o persoană cu probitate morală și profesională - să 
reprezinte cum se cuvine România din funcția de demnitar european, PSD a insistat să o propună pe Rovana Plumb, ignorând 
inclusiv avertismentele de la nivel european. Inevitabilul s-a produs și acest candidat slab a fost respins, aruncând însă 
Romania într-un nemeritat scandal și marcând o premieră negativă în istoria UE.  

Lăsând la o parte pregătirea îndoielnică a Rovanei Plumb, respingerea acesteia s-a bazat pe argumente de integritate, 
fiind suspectată de corupție, pentru că nu a justificat și declarat unele sume de bani folosite în scop electoral. De altfel, cazul a 
culminat cu decizia Autorității Electorale din Romania, care a confirmat temerile existente la nivel european, luând decizia de 
a nu deconta cheltuielile efectuate de PSD cu campania electorală pentru europarlamentare, din cauza unor nereguli foarte 
grave ce o privesc direct pe doamna Plumb. 

Nu știu cum își închipuia dna Dăncilă că oficialii europeni vor accepta într-o funcție de comisar o persoană care, atunci 
când era ministrul mediului, eluda legile propriei țări și, mai ales, ale propriului minister, alegând să-și înmatriculeze mașina 
într-o țară străină, doar ca să nu plătească taxe. O persoană care nu s-a remarcat profesional prin nimic, și care a făcut parte din 
nucleul dur al găștii Dragnea, remarcându-se doar prin festivismul electoral deșănțat.  

Problema cea mai gravă este însă că nimeni nu vorbește acum de candidatul PSD, ci toată lumea vorbește de candidatul 
României, iar mizeria din PSD murdărește imaginea întregii țări. De aceea, guvernul Dăncilă și PSD trebuie să plece cât mai 
repede de la conducerea României. Fiecare minut petrecut de acești iresponsabili în fruntea României a devenit toxic pentru 
poporul român. E timpul ca PSD cu gașca sa de incompetenți să treacă în istorie și să lase destinul României pe mana celor 
care știu cum se guvernează o țară.  

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
Guvernul PSD alungă tinerii din ţară! 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Ultimele date diseminate public de Institutul Naţional de Statistică relevă o tristă realitate a guvernării PSD: la finele 

trimestrului al doilea din acest an, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani atingea o cotă 
alarmantă de 15%, fiind de peste patru ori mai mare decât media generală naţională, de 3,8%. 

Cu toate că a susţinut că va promova o serie de programe de integrare a tinerilor pe piața muncii, Partidul Social 
Democrat şi acoliţii săi la guvernare nu au întreprins nimic concret pentru reducerea șomajului în rândul celei mai vulnerabile 
categorii de populaţie, cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 ani. 
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Nici măcar accesul pe piaţa muncii al tinerilor dezavantajaţi, proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, nu a fost 
facilitat, iar impunerea unei cote de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din instituţiile publice, care să 
fie ocupate în mod exclusiv de către aceştia, a rămas doar un simplu deziderat, măcinat de clientelismul şi nepotismul care au 
confiscat toate sinecurile vacante din sistemul bugetar. 

Dar ceea ce este mai grav, sub guvernarea PSD, România a pierdut aproape 500 de milioane de euro, fonduri europene, 
care ar fi trebuit accesaţi şi utilizaţi pentru reducerea ţomajului în rândul tinerilor.  

De altfel, fostul nostru comisar european pentru Politică Regională a şi recunoscut că, în mandatul recent încheiat, ne-
am situat pe ultimul loc între statele membre UE din punct de vedere al absorbţiei fondurilor destinate creării unor noi locuri 
de muncă pentru tineri şi implementării unor măsuri active pentru inserţia acestora în piaţa muncii şi reducerea şomajului în 
rândul acestei categorii de vârstă. 

Astfel, la finalul actualului ciclu de finanţare, care se încheie anul viitor, guvernele PSD par să nu fi auzit de sutele de 
milioane de euro puse la dispoziţie prin programul european “Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor”, 
din care însă, alte state membre ca Bulgaria, Croaţia sau Ungaria au accesat cea mai mare parte. 

Institutul de Statistică al Uniunii Europene Eurostat releva, în urmă cu doi ani, că aproape 20% dintre tinerii români nu 
aveau un loc de muncă sau nu urmau niciun program educaţional şi de formare, iar datele cuprins într-o cercetare recent 
realizată de INS, din care rezultă că peste 300.000 de tineri au emigrat în ultimii ani, nu pot fi decât o consecinţă direct a 
iresponsabilităţii guvernamentale a PSD. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Guvernul PSD, premiul I la desen pentru lucrarea „Autostrăzile patriei” 

 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi, 
Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți versurile unui celebru cântec pentru copii, de acum 35–40 de ani: 

„Cu creionul pe hârtie, o păpuș-am desenat” și vă invit să ne întoarcem în timp, acolo unde guvernanții doresc să rămânem. 
Putem adapta ușor aceste versuri vremurilor actuale, iar ele să devină: „Cu creionul, pe hârtie, o străduț-am desenat”. Și acolo 
a rămas. Pe hârtie. Înlocuiți „străduță”, cu „drum expres”, „autostradă”, „cale ferată”, cu tot ce doriți dumneavoastră din 
domeniul infrastructurii și veți vedea cât de actuale sunt aceste versuri.  

 Pentru că da, stimați colegi, suntem în secolul al XXI-lea, după trei ani de guvernare PSD, iar toate investițiile promise 
în infrastructură au rămas doar la stadiul de desene pe hârtie. Trei guverne, 79 de miniștri, un ministru al transporturilor, 
Răzvan Cuc, aflat pentru a doua oară la conducerea acestui minister și care ne-a obișnuit doar cu fotografii, cu contracte rupte 
în fața camerelor de luat vederi și cu promisiuni. Cu veșnice promisiuni. Situația este dezastruoasă, iar dezastrul este reclamat 
chiar de unii parlamentari ai PSD, care-și dau seama că nu au ce le spune oamenilor atunci când merg în teritoriu. Trebuie să 
lase ochii în jos și să admită că nu s-a făcut nimic în acest domeniu.  

Am să citez chiar dintr-un parlamentar PSD: „În acest an avem: 0 lucrări pe calea ferată - viteza comercială este în 
scădere în continuare; 0 investiții în sectorul naval; 0 măsuri pentru recuperarea traficului de mărfuri prin Portul Constanța 
(unde am pierdut 50% din volumele transportate, adică peste 1 miliard de euro anual); 0 investiții în infrastructura aeriană 
(doar achiziția câtorva avioane și asta numai pentru că sunt ”BUNE” contractele de leasing pentru ele); 0 licitații derulate și 
contracte încheiate pentru construcția de autostrăzi. Mi-e rușine de ceea ce am promis că vom face și ceea ce am făcut în 
realitate, în acest domeniu”. 

50 de kilometri de autostradă. Rușinos! Când ai fonduri europene la dispoziție pentru construcția de șosele rapide și 
autostrăzi, dar refuzi să le iei, este mai mult decât rușinos. Este inconștiență. Unde este „Autostrada Unirii”, pentru care mii de 
oameni au venit la București? Unde este autostrada, ori măcar drumul expres, Pitești – Craiova, unde este autostrada Comarnic 
– Brașov? Unde sunt, stimați colegi? Pe hârtie, pe veșnicele hârtii cu care ne-ați amăgit în ultimii trei ani.  

L-am văzut pe domnul Răzvan Cuc preocupat de călătoriile cu trenul. Sigur, cu presa după el, așa cum ne-a obișnuit. 
Dar, fără presă și fără să-și anunțe prezența în tren a circulat vreodată? A văzut zecile de oameni care călătoresc în picioare, 
doar pentru că  CFR nu suplimentează trenurile cu unul-două vagoane? A stat blocat în câmpuri zeci de minute, pentru că 
infrastructura feroviară este la pământ? Nu mai departe de luni dimineață, un tren de marfă a deraiat în județul Mehedinți, în 
condiții de climă normale. Nu se poate invoca nici înghețul, nici căldura excesivă. Doar lipsa investițiilor în infrastructură. Și 
dezinteresul unui ministru și al unui Guvern.  
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Stimați colegi,  
Vin din Brăila, unul din județele tranzitate de zeci de mii de români din Ardeal și Moldova, în drumul lor spre litoral. De 

ani de zile se vorbește despre o șosea care să asigure accesul mai rapid și care să ocolească zonele locuite. Brăila este un județ 
condus, în ultimii 30 de ani, de PSD și, firește, acest drum există tot doar pe hârtie. Cum tot pe hârtie există și drumul expres 
Brăila – Slobozia.  

Iar pentru că reprezentanții PSD poate nu știu, le spun că județul Brăila este unul în care activitatea agricolă este extrem 
de importantă. Sute, mii de mașini încărcate cu produse agricole circulă, zilnic, timp de câteva luni pe an, pe drumuri 
nemodernizate, înguste sau chiar pe drumuri impracticabile. Măcar la asta puteați să vă gândiți, dacă ați fi avut o strategie de 
dezvoltare a infrastructurii. Adevărul este că nu aveți nici pentru județul Brăila, așa  cum nu aveți pentru niciun colțișor de 
Românie. Pentru că sunteți „profesioniști” doar la desenat.  

Vă mulțumesc.                        Vasile Varga 
Deputat 

*** 
 
 
 Întrebări 

 
Adresată doamna Sorina Pintea, ministrul Sănătății  
 

Fondurile insuficiente alocate pacienților bolnavi de HIV/SIDA 
 

Stimată doamnă ministru,  
Conform datelor statistice furnizate de Compartimentului pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecției HIV/SIDA în 

România, din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase (INBI) Matei Balş, în prezent se înregistrează 15.999  de cazuri 
cumulate de HIV/SIDA la nivel național. Îngrijorător este faptul că, în marea lor majoritate, acești pacienți provin din rândul 
persoanelor active, cu vârste de peste 20 de ani, mai exact 15.665 de bolnavi.    

Din nefericire, în România anului 2019, numai 12.000 de pacienți beneficiează de tratament, scuza eternă fiind lipsa 
fondurilor necesare.  

Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, cu bolnavi efectiv condamnați la moarte din cauza lipsei fondurilor, anul 
acesta asistăm la o diminuare drastică a resurselor financiare, cu aproximativ 30% față de anul 2018, în ciuda creșterii 
numărului de cazuri nou identificate. Ori, pentru a crește speranța de viață a acestor pacienți tineri și a reduce riscul de 
transmitere a virusului, este nevoie ca Ministerul Sănătății să asigure accesul continuu la tratament, prin asigurarea fondurilor 
necesare.  

Doamnă ministru,  
Consider că trebuie să mai aveți în vedere un aspect extrem de important: numărul mare al copiilor infectați în anii 80, 

care astăzi au ajuns la maturitate. Și mă refer inclusiv la tinerele care se pregătesc să devină mame. Fără tratamentul 
obligatoriu, asigurat de stat, infecția se poate transmite în continuare, de la mamă la copil, cu grave consecințe asupra 
societății, în general, dar și a destinelor pe care le curmați, din dezinteres, sub umbrela așa-zis acoperitoare a ”lipsei de 
fonduri”.  

În concluzie, având în vedere gravitatea celor de mai sus, vă solicit, doamnă ministru, în calitate de medic și deputat, să-
mi comunicați: 

1. Când preconizați că veți adopta Planul Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de 
infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021? 

2. Cum veți asigura tratamentul celor 15.000 de pacienți cu virul HIV? 
3. Ce măsuri veți lua pentru ca toți pacienții bolnavi de HIV/SIDA să beneficieze de tratament?  
4. Ce măsuri veți lui astfel încât tratamentul pacienților să se realizeze fără discontinuități? 
Vă rog să-mi transmiteți răspunsurile în scris.  
Vă mulțumesc 
Cu deosebită consideraţie,       Deputat  

Antoneta Ioniță 
*** 
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Adresată domnului Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
      domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educației Naționale, interimar 
 

Clarificări privind situația copiilor și instituțiilor de învățământ din țară 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă supun atenției una dintre problemele actuale de importanță majoră legate de declinul demografic și de scăderea 

dramatică a natalității în România, fenomen cu consecințe grave și de lungă durată, care necesită o serie de soluții imediate ce 
implică completarea și adaptarea legislației pentru familie, precum și implementarea pe termen mediu și lung a unei politici 
publice strategice pro-familie. 

În calitate de parlamentar, una dintre preocupările mele în prezent este introducerea unor măsuri legislative de susținere 
a familiei, cu scopul de a diminua problema demografică, economică și socială, de a încuraja creșterea natalității și de a 
consolida instituția familiei în România.  

Pentru a propune un pachet legislativ cât mai complet și care să aibă rezultatele urmărite, sunt necesare date privind 
situația copiilor și instituțiilor de învățământ preuniversitar din țară, numărul acestora și nevoile reale ale comunității. Instituția 
pe care o reprezentați poate oferi o serie de informații care țin de domeniul dumneavoastră de activitate. 

Având în vedere cele mai sus menționate, precum și expertiza instituției dumneavoastră, vă rog respectuos să răspundeți 
la următoarele întrebări: 

1. Care este numărul de creșe la nivel național, precum și la nivel regional? Vă rog să puneți la dispoziție, în măsura 
în care există, o situație defalcată pe regiuni a acestora. 

2. Care sunt criteriile potrivit cărora finanțați înființarea de creșe? Numărul creșelor depinde de numărul copiilor din 
anumite zone?  

3. Care este numărul de creșe finanțate de Minister prin Planul Național de Dezvoltare Locală, Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Programul Operațional Capital Uman etc.? 

4. Care este capacitatea creșelor și care este numărul de copii înscriși la creșe? 
5. Care este numărul de grădinițe la nivel național, precum și la nivel regional? Vă rog să puneți la dispoziție, în 

măsura în care există, o situație defalcată pe regiuni a acestora. 
6. Care este numărul de școli/ grădinițe aflate lângă școli care au cantină proprie? 
Vă mulțumesc și apreciez orice alte informații considerate relevante în acest sens.  
Solicit răspuns în scris, pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege. 
Cu deosebit respect, 

Deputat 
Matei-Adrian Dobrovie 

***                                                                                      
 

Adresată domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naţionale  
 

Întârzieri în livrarea transportoarelor Piranha 5 
Stimate domnule ministru, 
În răspunsul formulat la o întrebare pe care v-am adresat-o în precedenta sesiune parlamentară, m-aţi informat că, în 

conformitate cu prevederile Acordului bilateral de cooperare, Ministerul Apărării Naţionale a notificat compania americană 
General Dynamics, furnizorul transportoarelor blindate Piranha 5 care, până la finele anului trecut, trebuiau să intre în dotarea 
Armatei Române, cu privire la faptul că, începând cu data de 13.01.2019, este în întârziere cu livarea primelor 36 de vehicule. 

Conform acordului citat şi răspunsului amintit, „valoarea penalităţilor este de 0,05% din valoarea produselor livrate cu 
întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, acumulată începând cu cea de-a şaizeci şi una zi următoare zilei prevăzute în 
programul de livrare aferent contractului subsecvent, până la data efectivă de îndeplinire a obligaţiei, penalitatea fiind 
limitată la 6% din valoare produselor livrate cu întârziere”. 

Din aceste considerente, având în vedere că livrarea primelor 36 de vehicule a întârziat mai mult de 120 de zile peste 
cele două luni de graţie, fiind deci aplicabil pragul maxim, plafonat la 6%, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi care este 
valoarea penalităţilor percepute şi încasate până în prezent de la furnizorul american? 

De asemenea, vă rog să precizaţi care este noul grafic de eşalonare a livrărilor şi ce  demersuri aţi întreprins pentru 
monitorizarea şi respectarea acestuia? 
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Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulţumesc!               Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei  
 

Stadiul lucrărilor la liniile de montaj de la Uzina Mecanică Bucureşti 
 

Stimate domnule ministru,  
Într-un răspuns la o întrebare pe care i-am adresat-o în precedenta sesiune parlamentară, ministrul Apărării Naţionale m-

a informat că graficul de implementare a integrării şi producerii transportoarelor blindate Piranha 5 în România a fost agreat 
între Ministerul Economiei, CN Romarm SA-Filiala Uzina Mecanică Bucureşti SA, pe de o parte, şi General Dynamics 
European Land System-Mowag GmbH, pe de altă parte, prin semnarea Memorandumului de înţelegere şi Acordului de 
cooperare în data de 10.10.2017, în care Ministerul Apărării Naţionale nu este parte. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să îmi comunicaţi care este stadiul lucrărilor la liniile de montaj de 
la Uzina Mecanică Bucureşti, unde se vor ansambla 197 de transportoare Piranha 5 şi care este gradul de asimilare a 
componentelor acestora în producţia curentă a societăţior care fac parte din industria naţională de apărare?  

De asemenea, vă rog să avansaţi un termen realist până la care primul transportor Piranha 5 va ieşi de pe liniile de 
montaj româneşti. 

Nu în ultimul rând, vă rog să precizaţi dacă sunt incluse clauze penalizatoare în Acordul de cooperare citat şi dacă 
vreuna dintre părţi a fost pusă în întârziere pentru nerespectarea obligaţiilor asumate. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrului Educației Naționale, interimar 
 

Măsuri privind sistemul de formare continuă 
Stimate domnule ministru, 
Prin programul de Guvernare, PSD declară că susține Învățarea pe tot Parcursul Vieții (ÎPV), enumerând în acest sens și 

câteva măsuri. Insă, recent, Monitorul Educației și Formării pe 2019, care analizează evoluția educației și formărui în UE, 
evidențiază, din nou, că România este sub media europeană la majoritatea indicatorilor-cheie din Educație. De exemplu, 
participarea adulților (vârsta 25-64 de ani) la procesul de învățare continuă a scăzut în România de la 1,8% în anul 2009, la 
0,9% în 2018, în timp ce media UE pentru acest indicator a crescut de la 9,5% în anul 2009 la 11,1% în 2019. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri au fost adoptate de guvernarea PSD pentru dezvoltarea sistemului de formare continuă? 
2. Câte centre comunitare de învățare permanentă au fost înființate și unde sunt publicate informații despre aceste  

centre? 
3. Cum a fost stimulată participarea la programele Erasmus+ în domeniul formării adulților? 
4. În ce stadiu se află elaborarea cadrului normativ, propus prin programul de guvernare, care să permită acordarea de  

stimulente adulților care participă la programe de ÎPV? 
5. Cum sunt stimulate companiile care finanțează participarea angajaților la programe de formare? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministerul Culturii și Identității Naționale 
 

Stadiul planului de acțiune privind sistemul de biblioteci din România 
 

Stimate domnule ministru, 
În răspunsul oferit la întrebarea adresată Ministerului pe 31.10.2018, care viza bibliotecile din România, ne comunicați 

faptul că, începând cu luna septembrie 2018, și-a reluat activitatea Comisia Națională a Bibliotecilor. Aceasta urma să 
analizeze situația sistemului de biblioteci din România și să elaboreze un plan de acțiune, în primul semestru din anul 2019. De 
asemenea, ați mai specificat faptul că pentru Programul National de achiziție de carte pentru biblioteci propunerea bugetară 
pentru anul 2019 era de 4.000.000 lei. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care sunt rezultatele analizei situației sistemului de biblioteci din România și unde pot fi consultate? 
2. În ce stadiu se află planul de acțiune cu privire la sistemul de biblioteci și ce măsuri au fost identificate până în 

prezent? 
3. Ce sumă a fost aprobată pentru Programul National de achiziție de carte pentru anul 2019 și cât s-a cheltuit din 

această sumă? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Orea 
*** 

 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor  
 

Modernizarea trecerilor la nivel de cale ferată 
În ultimii șapte ani, din cauza proastei semnalizări la traversarea căilor ferate, s-au produs peste 200 de accidente, 

soldate cu victime. O statistică la nivel european situează România și Bulgaria în topul accidentelor rutiere. Aceste treceri la 
nivel cu calea ferată, semnalizate corespunzător, sunt extrem de necesare pentru siguranța șoferilor, iar Ministerul 
Transporturilor trebuie să acorde o atenție deosebită acestora. 

Autoritățile au promis lucrări de modernizare pentru zonele de traversare , au promis și în 2018 și în acest an, dar se 
pare că acestea bat pasul pe loc. Tipic românesc. 

Legislația actuală prevede obligativitatea montării de dispozitive de semnalizare acustică și luminoasă precum și a 
barierelor pentru a evita tragediile și a proteja viața cetățenilor. 

În acest sens, vă rog,  să îmi comunicați câte treceri la nivel de cale ferată au fost modernizate în 2018 și în 2019, până 
la acest moment. Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns  scris. 

Deputat 
Dr. Florin Stamatian 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Îmbunătățirea ratei de acoperire vaccinală antigripală pentru sezonul epidemic 2019-2020 
 

Doamna ministru, 
Având în vedere că începe campania anuală de vaccinare gratuită, pentru sezonul epidemic 2019-2020, și a faptului că 

s-au achiziționat 1,5 milioane de unități de vaccin antigripal, necesare pentru persoanele din categoriile cu risc ridicat de 
îmbolnăvire, am speranța ca în acest an să nu mai ajungă cu întârziere în cabinetele medicale și să scadă numărul de decese în 
raport cu anii trecuți. Nu trebuie să  uităm nici celelalte categorii de persoane care doresc să le achiziționeze, contra cost, 
deoarece vaccinul antigripal poate salva vieți. Sper ca în acest an campaniile de informare a populației să fie mai eficiente 
decât în anii anteriori. 

În acest sens, vă rog,  să îmi comunicați dacă în acest an există o strategie de îmbunătățire a ratei de acoperire vaccinală 
antigripală, deoarece în ultimii ani au existat o multitudine probleme legate de accesul la vaccinare. Vă mulțumesc și 
menționez că solicit răspuns  scris.      Deputat 

Dr. Florin Stamatian 
*** 
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educaţiei Naţionale, interimar 
    domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 

Asigurarea educaţiei antepreşcolară la nivel naţional – măsură 
pentru încetinirea declinului demografic 

Domnule ministru, 
Conform legislaţiei în vigoare, creşele fac parte atât din sistemul naţional de servicii sociale, furnizând servicii de 

îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar, prin furnizarea de servicii de educaţie 
antepreşcolară.  

Deşi declinul demografic devine o problemă majoră pentru România, în prezent, nu se întrevede printre preocupările 
prioritare nicio politică legată de soluţionarea problemelor cu care se confruntă tinerele familii, în special a celor legate de 
creşterea şi educaţia timpurie a copiilor.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care este situaţia actuală a locurilor în creşte la nivel naţional, defalcat pe mediu urban şi mediu rural? 
2. Câţi copii sunt înscrişi în aceste creşe în anul 2019 şi care a fost numărul solicitărilor primite din partea părinţilor? Ce  

procent din aceste solicitări a fost soluţionat prin înscrierea la creşă?  
3. Câte fonduri au fost alocate pentru construirea de creşe în anul 2019? 
4. Cum sprijiniţi familiile cu copii mai mici de 3 ani, astfel încât părinţii să îşi reia activitatea profesională, asigurând în  

acelaşi timp educaţia timpurie a copiilor lor? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.         Deputat  

Glad Varga 
*** 

Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educaţiei Naţionale, interimar 
 

Palatul Copiilor din Arad 
Domnule ministru, 
Încă din luna februarie, presa locală a tras un semnal de alarmă cu privire la situația în care a ajuns Palatul Copiilor, în 

condițiile în care, timp de un an, Ministerul Educației a ajuns în situația să nu mai plătească chiria. Asta, cu toate că, având în 
vedere zona centrală în care este situat și spațiul pe care îl ocupă, era vorba despre o sumă MODICĂ, de doar 10.300 de lei pe 
lună. Palatul Copiilor a fost retrocedat, în urmă cu 11 ani, au fost demarate lucrările pentru construirea unui nou sediu, 
amplasat într-o zonă centrală a municipiului Arad, chiar lângă noul sediu al Inspectoratului Școlar Județean. În 2008, 
Ministerul Educației aloca primele fonduri pentru cele două obiective. Sediul IȘJ a fost finalizat însă în 2017, în timp ce 
Palatul Copiilor mai așteaptă. 

Inspectoratul Școlar Județean Arad a trimis Palatului Copiilor Arad o înștiințare scrisă în data de 23.09.2019, prin 
intermediul căreia instituția a fost anunțată că Ministerul Educației Naționale nu va mai suporta cheltuielile cu plata chiriei 
începând din acest an școlar. De asemenea, s-a solicitat găsirea unui spațiu pentru care să nu se plătească chirie. Trei zile mai 
târziu, IȘJ vine cu un ultimatum la adresa Palatului Copiilor, somând conducerea instituției ca în termen de șapte zile să 
comunice ce spații a identificat pentru a se muta. În urma acestor solicitări, Palatul Copiilor a înaintat adrese către Primărie și 
alte instituții școlare pentru găsirea unor soluții de relocare. Reprezentanții Primăriei susțin însă că nu au posibilitatea legală de 
a sprijini Palatul, având în vedere că acesta nu a fost trecut de Guvern în subordinea autorităților locale, așa cum au cerut edilii 
arădeni.  Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați: 

A ajuns Ministerul Educației în pragul falimentului, încât să nu își mai permită să plătească chiria de 10.300 de lei pe 
lună pentru Palatul Copiilor din Arad? 

Ce sumă este necesară pentru finalizarea noului sediu al Palatului?  
Când va fi gata acesta, având în vedere că în bugetul pe 2018 a fost alocată suma de 15.000 de lei, iar în bugetul de stat 

pe 2019 nu a fost alocat nici măcar un leu? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Vă mulțumesc.      Glad Varga 

*** 
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Adresată domnului Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței 
 

Scumpirile repetate ale carburanților 
Stimate domnule președinte, 
În luna septembrie a.c., prețurile carburanților au urcat din nou, un plin ajungând acum să fie cu peste 20 de lei mai 

scump decât la începutul anului.  
Vă rog să-mi comunicați dacă instituția pe care o conduceți a întreprins, în acest an, verificări asupra modului de 

stabilire a prețurilor carburanților, precum și care au fost rezultatele acestor verificări. 
Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc.         Deputat 
Cu aleasă considerație,            Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educaţiei Naţionale, interimar 
 

Situația învățământului profesional cu profil turistic 
Stimate domnule ministru, 
Patronatele din industria turismului au atras atenția, în numeroase rânduri, asupra necesității pregătirii forței de muncă 

pentru acest sector. Într-o intervenție recentă, reprezentanții industriei au pus în discuţie probleme grave cu care se confruntă 
învăţământul din industria ospitalităţii şi comerţului, cum ar fi: lipsa manualelor şcolare pentru şcolile profesionale şi liceele 
tehnologice, lipsa dotărilor în laboratoare, lipsa ingredientelor, lipsa aparaturii şi accesoriilor necesare pentru practica şcolară.  

Vă rog să-mi comunicați care este poziția dumneavoastră față de această situație și ce măsuri de remediere aveți în 
vedere. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Evoluția epidemiei de pestă porcină 
Stimate domnule ministru, 
Epidemia de pestă porcină creează încă probleme majore în România, la mai bine de doi ani de la semnalarea primelor 

cazuri de porci infectați, având efecte deosebit de puternice asupra economiei naționale. 
Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care este evoluția epidemiei de pestă 

porcină în România, în prezent, față de perioada similară a anului trecut, precum și dacă s-au înregistrat cazuri noi, față de luna 
trecută. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc.        Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Reglementarea vânzării on-line a suplimentelor alimentare 
Stimată doamnă ministru, 
Mediul on-line din România este plin de anunțuri de unde, cu un singur click, se pot cumpăra suplimente alimentare de 

o natură îndoielnică, ce promit a face minuni pentru renunțarea la fumat, diverse afecțiuni sau pentru slăbit. Cele mai multe 
dintre aceste site-uri sunt înregistrate în afara UE, iar produsele vândute nu sunt supuse autorizării. In multe cazuri s-a dovedit 
că aceste produse nu doar că nu rezolvă problemele pentru care sunt vândute, dar au și efecte nocive asupra sănătății, 
înregistrându-se chiar decese. 

Vă rog să-mi comunicați cum acționează Ministerul pe care îl conduceți pentru limitarea comercializării acestor 
produse, precum și ce măsuri concrete ați întreprins în ultimul an în acest sens. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc.  
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Cu aleasă considerație,       Deputat   
Sorin Ioan Bumb 

*** 
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției 
 

Rata de recidivă în rândul deținuților eliberați în baza recursului compensatoriu 
 

Stimată doamnă ministru, 
Drept urmare a inițiativei Guvernului Sorin Grindeanu, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 169/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cunoscută în spațiul public drept ,,Legea recursului compensatoriu”. 

În baza prevederilor legii respective, până în luna septembrie 2019, peste 20000 de deținuți au fost eliberați condiționat 
din penitenciare. Din păcate, după punerea în libertate, mulți dintre aceștia au comis alte infracțiuni. 

După cum știți, recidiva implică costuri semnificative atât pentru cetățeni (prejudicii patrimoniale, corporale sau 
morale), cât și pentru statul român (cheltuieli judiciare ale organelor de poliție, parchetelor și instanțelor de judecată). 

În consecință, având în vedere starea de nesiguranță generată în ultimul timp de creșterea ratei infracționalității din 
România, vă solicit, doamna Ministru, să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este numărul total al persoanelor condamnate care au fost eliberate până la data de 30 septembrie 2019 în baza 
prevederilor Legii nr. 169/2017? Câte dintre acestea au fost puse în libertate ca urmare a expirării pedepsei și câte condiționat, 
conform hotărârilor instanțelor de judecată? 

2. Care este situația numerică în funcție de infracțiunile săvârșite a persoanelor eliberate ca urmare a aplicării 
dispozițiilor ,,Legii recursului compensatoriu”? 

3. Câți dintre deținuții puși în libertate în temeiul Legii nr. 169/2017 s-au făcut vinovați de comiterea unor noi 
infracțiuni? Altfel spus, care este rata de recidivă în rândul acestora? 

4. Care este situația numerică a recidiviștilor în funcție de infracțiunile săvârșite ulterior punerii în libertate ca urmare a 
aplicării prevederilor ,,Legii recursului compensatoriu”? 

5. Care sunt măsurile pe care le-ați adoptat sau pe care intenționați să le adoptați cu scopul diminuării ratei recidivei în 
rândul deținuților eliberați în temeiul Legii nr. 169/2017? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dănuț Bica 

*** 
 

Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Situația realizării lucrărilor pentru prevenirea, protecția și diminuarea 
efectelor inundațiilor pe teritoriul județului Argeș 

Stimate domnule ministru, 
Din cauza lipsei unor lucrări de amenajări hidrotehnice, mai multe localități din județul Argeș sunt afectate, aproape în 

fiecare an, de inundații care produc distrugerea culturilor agricole, dar, mai cu seamă, pagube însemnate gospodăriilor 
locuitorilor din zonele respective. 

Regiunile din județ supuse riscului inundațiilor sunt poziționate atât în zonele montane, cât și în cele de deal sau de 
câmpie, în proximitatea bazinelor hidrografice ale afluenților râului Argeș. 

În ultimii doi ani, Ministerul Apelor și Pădurilor a demarat mai multe proiecte investiționale, finanțate din fonduri 
europene nerambursabile, care vizează realizarea de lucrări hidrotehnice pentru protecția populației împotriva dezastrelor (în 
principal a inundațiilor), la nivelul mai multor județe. 

Din păcate, pagina electronică a Ministerului pe care îl conduceți nu prezintă informații detaliate cu privire la lucrările 
din această categorie care se află în diverse stadii de execuție sau a căror finanțare este în curs de aprobare. 

În acest context, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care sunt obiectivele de investiții pentru realizarea lucrărilor de prevenire, protecție și diminuare a efectelor 

inundațiilor aflate în curs de execuție pe teritoriul județului Argeș? 
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2. Câte obiective de investiții de acest gen destinate județului Argeș se află în faza de evaluare/aprobare la nivelul 
Ministerului Apelor și Pădurilor? 

3. Care este valoarea totală a fondurilor europene nerambursabile puse la dispoziția României prin axa prioritară de 
finanțare destinată acestei categorii de lucrări și cât s-a cheltuit până în prezent din sumele respective? 

4. În condițiile în care țara noastră mai poate solicita finanțări din fondurile europene nerambursabile aferente cadrului 
financiar multianual 2014-2020 în valoare totală de peste 6 miliarde de euro (pentru care nu s-au transmis încă proiecte la 
Comisia Europeană), a întreprins Ministerul Apelor și Pădurilor demersuri concrete pentru majorarea sumelor destinate acestei 
axe prioritare de finanțare? Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt solicitările formulate? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dănuț Bica 

*** 
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educaţiei Naţionale, interimar  
 

Școlile din județul Neamț 
Stimate domnule ministru, 
Educația rămâne cea mai puternică armă. A investi în educație echivalează cu a investi în viitor. O educație de calitate 

înseamnă beneficii, deopotrivă, individuale și pentru societate: individuale – prin venituri mai mari, creșterea calității vieții, 
încredere în sine; pentru societate – dezvoltare economică, creșterea spiritului civic, inovare, dezvoltare durabilă, 
competitivitate.  

Din păcate, situația cu care se confruntă sistemul educațional din România, comportă o serie de trăsături care îi scad 
eficiența și competitivitatea în comparație cu sistemele educaționale performante. Începând de la chestiunile privind investițiile 
în infrastructura educațională și până la programele de învățământ învechite, sistemul educațional românesc devine un proces 
util dar greoi, inflexibil și mai puțin plăcut.  

 Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări: 
1. Care este situația unităților de învățământ din județul Neamț, mediul rural și urban, din punct de vedere sanitar? 
2. Care este rata abandonului școlar din județul Neamț, mediul rural și urban, comparativ cu celelalte județe din zona de  

Nord-Est a țării? Dar la nivel național? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministrul interimar al Afacerilor Interne 

Situația pensionărilor din MAI 
Stimate domnule ministru, 
În perioada 01.01.2017 - 31.08.2017 potrivit unui răspuns transmis de Ministerul Afacerilor Interne, din cadrul tuturor 

unităților MAI, fuseseră aprobate și se aflau în plată un număr de 4915 dosare de pensie.  
În ceea ce privește numărul de pensionari pentru anul 2016 erau înregistrate 7828 de persoane. Incidentele violente din 

ultima perioadă, consumate pe teritoriul țării noastre, ne arată că una dintre cauze ar fi reprezentată de numărul insuficient de 
agenți care să asigure siguranța. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Câți angajați din cadrul Ministerului de Interne s-au pensionat în perioada 1 ianuarie 2017 - 1 septembrie 2019 și din  

ce domenii de activitate? 
2. Câte persoane noi au fost angajate în perioada 1 ianuarie 2017 - 1 septembrie 2019 și în ce domenii de activitate? 
3. Care sunt vulnerabilitățile apărute în urma acestui fenomen? 
4. Cum acoperă Guvernul costurile, nu doar ale plecării acestor persoane înalt calificate, dar și pe cele care vor fi  

generate de noi angajări? 
Solicit răspunsul în scris.                                           Deputat 
Cu deosebită stimă,                                         Mugur Cozmanciuc 
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii și identități naționale, ministrul Educației Naționale, 
interimar 

Situația Muzeului ”Vasile Pârvan” din comuna Huruiești, județul Bacău 
 

Stimate domnule ministru,  
În județul Bacău, în satul Perchiu din comuna Huruiești, s-a născut savantul Vasile Pârvan, considerat întemeietorul 

arheologiei românești. Comuniștii au demolat casa natală a lui Vasile Pârvan dar, în 1982, când s-au împlinit 100 de ani de la 
nașterea savantului, au amenajat un muzeu în școala din localitate. Muzeul este într-o stare deplorabilă, exponatele se 
degradează, nu a fost alocat niciun ban pentru întreținerea acestuia. Mai mult, primarul din localitate a decis să transforme 
muzeul în secție de votare, la precedentele scrutinuri electorale, iar posterele electorale au fost lipite pe exponatele din muzeu.  

Asociația ”Vasile Pârvan”, inițiată de un grup de istorici și doctori în istorie, a propus autorităților locale să preia 
reamenajarea muzeului, devenit nefuncțional, să refacă, după o fotografie din 1920, casa natală a lui Vasile Pârvan și să 
amenajeze un complex cultural, cu săli de pregătire pentru elevii din zonă, sală de conferință pentru evenimente culturale 
dedicate tinerilor din localitate, dar și studenților la istorie sau publicului larg.  

În contextul menționat, vă rog să-mi răspundeți, domnule ministru, la câteva întrebări: 
- Se află muzeul din Huruiești în subordinea Ministerului Culturii și identității naționale și, dacă da, ce demersuri s-au 

făcut pentru ca acesta să nu ajungă în starea deplorabilă de astăzi? 
- Dacă acesta nu se află în jurisdicția Ministerului Culturii și identității naționale, cum poate interveni și ce demersuri 

poate face ministerul pentru a salva memoria savantului Vasile Pârvan, în localitatea sa natală? 
Solicit răspuns scris.  
Cu deosebit respect,        Deputat 

Ionel Palăr 
*** 

Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministerului Afacerilor Interne, interimar 
 

Precizări privind numărul persoanelor implicate în dosare penale pentru consum  
și trafic de droguri și alte substanțe halucinogene 

 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul persoanelor implicate în dosare penale, pentru consum și trafic 

de droguri și alte substanțe halucinogene, la nivel național, din 2016 și până în prezent, și câte persoane au fost trimise în 
judecată?  

Totodată, vă solicit să îmi răspundeți la aceeași întrebare, strict raportat la nivelul județului Alba. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministerului Afacerilor Interne, interimar 

 

Precizări privind numărul infracțiunilor comise 
prin violență, în județul Alba, începând din anul 2016 și până în prezent 

 

Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul infracțiunilor comise prin violență, în județul Alba, începând din 
anul 2016 și până în prezent, pentru fiecare an în parte, și câți dintre agresori au fost sancționați și/sau trimiși în fața instanței? 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 
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Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministerului Afacerilor Interne, interimar 

 
Precizări privind numărul patrulelor de polițiști și jandarmi care au sarcina de a patrula 

zilnic pe străzile municipiului Alba Iulia, începând din anul 2016 și până în prezent 
 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul patrulelor de polițiști și jandarmi care au sarcina de a patrula 

zilnic pe străzile municipiului Alba Iulia, din 2016 și până în prezent, pentru fiecare an în parte?  
Totodată, vă solicit să îmi răspundeți cum se aplică, la nivelul municipiului Alba Iulia, planul de siguranță stradală și 

asigurarea unui climat de ordine publică? 
Vă mulțumesc!         Deputat  

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Precizări referitoare la legea 157/2019, privind înființarea 
Muzeului Ororilor Comunismului în România 

 
Ținând cont de faptul că, potrivit art. 1, alin (1), din legea 157/2019, Muzeul Ororilor Comunismului în România este 

instituție publică de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, vă rog să îmi 
răspundeți, în scris, dacă aveți în vedere clădiri sau imobile pentru fixarea sediului instituției muzeale mai sus-menționate și 
care ar fi acestea? 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministerului Afacerilor Interne, interimar 
 

Precizări privind copiii declarați dispăruți, la nivel național, începând din anul 2016 până în prezent 
 

Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul copiilor declarați dispăruți, la nivel național, începând din anul 
2016 până în prezent, pentru fiecare an în parte, a se citi "câți au fost găsiți" și "câți nu au fost găsiți"? Totodată, vă solicit să 
îmi răspundeți la aceeași întrebare, strict raportat la județul Alba. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției 
 

Înăsprirea pedepselor pentru faptele grave 
Stimată doamnă ministru, 
Prin prezenta, vă solicit să îmi comunicați, în scris, dacă Ministerul Justiției are în pregătire un act normativ pentru 

înăsprirea pedepselor pentru fapte grave, precum crimă, răpire, viol, tâlhărie, pedofilie etc.  
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 

 
Politica Ministerului Transporturilor referitoare la cozile de la casele de bilete ale stațiilor C.F.R. Călători 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere cozile mari care se formează la casele de bilete ale principalelor stații C.F.R. Călători din țară, 

generate, în parte, și de numărul însemnat de elevi și studenți care beneficiază de reducere, respectiv gratuitate, la călătoriile 
interne pe rute feroviare, conform legii, doresc a vă întreba, domnule ministru, dacă există vreo strategie a ministerului pe care 
îl conduceți, congruentă cu una a Ministerului Educației Naționale și a Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, privind implementarea unui sistem informatic care să permită elevilor și studenților achiziționarea biletelor la 
preț redus, respectiv cu titlu gratuit, folosind platforma online a C.F.R. Călători, așa cum este posibil pentru achiziționarea 
biletelor cu preț întreg. Menționez că solicit răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Sumele alocate de către guvern în cadrul derulării proiectelor aferente PNDL, pentru fiecare consiliu județean în parte 
 

Stimate domnule viceprim-ministru,  
Prin prezenta, vă rog să-mi comunicați, în scris, care au fost sumele alocate în cadrul derulării proiectelor aferente 

PNDL, pentru fiecare consiliu județean în parte, pentru anii 2017, 2018 și până în prezent, precum și numărul proiectelor 
depuse de fiecare consiliu județean în parte?   

Cu stimă,         Deputat 
Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 
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Grupul parlamentar Pro Europa 

 
 

 Declarații politice 
 

Studenții care sunt în mediul academic sunt o valoare inestimabilă a României! 
Începe un nou an universitar în care trebuie să eliminăm premisele  prin care nu facem altceva decât să  exportăm  

creiere și forță de muncă înalt calificată 
Stimate colege, stimați colegi, 
Deschiderea anului universitar este pentru studenţi, un moment încărcat de emoţie. Mă bucură faptul că foarte mulți  

tineri aleg să se îndrepte spre nivelul superior de educaţie. Prin grija profesorilor, cu efortul și cu vocația lor le doresc să fie 
acea generaţie care este pregătită pentru ziua de mâine, pentru dezvoltarea socială şi economică a României. Urez, din suflet, 
tuturor studenţilor, mult succes, iar cadrelor didactice, multă putere de muncă în misiunea lor nobilă de a pregăti tinerii care 
construiesc un nou viitor pentru România!  

Studenții nu trebuie să fie singuri în acest drum pe care și l-au propus, ci, întreaga clasă politică trebuie să facă eforturi 
pentru ca desăvârșirea lor profesională să își găsească la finalul studiilor un loc acasă, un loc în România, aici unde avem 
nevoie de ei!  

Din păcate, stimați colegi, și pe bună dreptate, tinerii din România se plâng că nu iși găsesc un loc de muncă în țară, 
după terminarea studiilor, iar atunci când au totuși o șansă, domeniul în care ajung să muncească nu are nicio legatură cu 
studiile absolvite. Rolul nostru, ca oameni politici, este acela de a promova un cadru legislativ stabil și predictibil prin care să 
implementăm măsuri reale și concrete care să determine intelectualii să profeseze acasă. Trag un semnal de alarmă către toți 
politicienii și spun că putem începe cu pași mici dar, importanțiEste un gest de onoare, pe care putem să-l facem pentru a da 
acestor elevi, absolvenți șansa de a-și desăvârși educația și de a profesa în România. Rolul nostru, ca oameni politici este acela 
de a promova un cadru legislativ prin care să implementăm măsuri reale și concrete care să îi determine pe acești tineri, care au 
început  o frumoasă viață academică, să se desăvârșească și să profeseze ACASĂ! 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Mihaela Huncă 
*** 

Concursul național al echipajelor de ambulanţă ediția 2019 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
În perioada 18-22 septembrie s-a desfășurat la Moneasa, în județul Arad, cea de-a IX-a ediție a Concursului Naţional al 

Echipajelor de Ambulanţă, 2019, eveniment la care am avut onoarea și plăcerea de a participa.  
La start s-au înscris 15 echipaje de pe ambulanţe tip C2 – formate din medic, asistent şi ambulanţier şi 22 de echipaje de 

pe ambulanţe tip B2 – formate din asistent şi ambulanţier. În total, la concurs au participat 37 de echipaje ale serviciilor de 
ambulanţă, inclusiv un echipaj din Republica Moldova, iar concursul a inclus două probe: proba de suport vital avansat (ALS) 
și cea de suport vital avansat în traume (ATLS). Echipajele au avut 30 minute la dispoziție să rezolve cazul aplicând toate 
manevrele și procedurile medicale pe care le aplică la un caz real, cu respectarea ghidurilor și protocoalelor în vigoare. 

Din partea Serviciului de Ambulanță Sălaj a participat un echipaj tip B2, format din asistent medical Pop Victoria și 
ambulanțier Katona Andrei. Aceștia au obținut locul 3 la concursul de echipaje tip B2, Traumă, și locul 6 la concursul național 
de echipaje B2. Aș dori să îi felicit pentru reprezentarea cu succes a județului nostru și sunt mândru de prestația excelentă de 
care au dat dovadă. 
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De asemenea, aș dori să le transmit felicitări și mulțumiri tuturor participanților, conducerilor tuturor serviciilor 
județene, comisiilor de arbitri, și aici aș dori să îi amintesc pe doctor Horațiu Mândaianu și echipa dânsului de la SAJ Prahova, 
care au jurizat proba de suport vital avansat în traumă, dar și echipa de la Timiș, condusă de dr. Florin Crișan, și pregătită de 
ani de zile de asistenta medicală Liliana Dohotariu, care au jurizat proba de suport vital avansat (ALS).  

Aș dori să mai aduc mulțumiri organizatorilor acestui deosebit eveniment, în special dnei dr. Nicoară Raveca Mărioara, 
manager general al SAJ Arad. Serviciul de Ambulanță Județean Arad a demonstrat competență în organizarea Concursului 
Naţional al Echipajelor de Ambulanţă, 2019 din România și a reușit să ducă la îndeplinire scopul unui asemenea eveniment: 
ridicarea standardelor profesionale și încurajarea unui spirit de colegialitate între cei care stau la baza sistemului naţional de 
intervenţie şi urgenţă. 

În calitate de membru în Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților și implicit de reprezentant și 
susținător al serviciilor de ambulanță din România, doresc să îi asigur pe toți cei care lucrează în domeniul asistenței medicale 
de urgență prespitalicească de admirația și susținerea mea și să le mulțumesc pentru eforturile, munca și devotamentul depuse 
pentru salvarea pacienților.  

Vă mulțumesc!               Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
 

Inegalitatea veniturilor se adâncește în România 
 

Nu am fost mirat când am aflat că suntem ţara din UE cu cele mai mari decalaje între veniturile mari şi cele mici. 
Conform unei noi analize a Monitorului Social, veniturile celor mai bogaţi 10% dintre români sunt de aproape 6 ori mai mari 
decât ale celor mai săraci 10% dintre ei, adică, persoanele sărace de la noi ar avea nevoie de 6 ani să ajungă la câştigurile dintr-
un an ale unui român bogat. 

Acest lucru a fost calificat drept foarte grav de către economiștii din România și Uniunea Europeană și toți se întreabă 
cum am reușit să batem pasul pe loc în acești ani. 

Am ajuns aici pentru că au fost adoptate politici foarte proaste de redistribuire. 
S-a bătut pasul pe loc în materie de proiecte de convergență cu Occidentul. PIB-ul pe cap de locuitor a fost transformat 

într-un scop în sine de către actuala guvernare în detrimentul unor mijloace pentru îmbunătățirea nivelului de trai. 
În România, creşterea economică este foarte rar resimţită în mod egal de toate categoriile, iar concluzia mea este că am 

pierdut 4 ani pentru dezvoltarea României și a românilor! 
Mă adresez la toți oamenii politici din țara asta. 
Trebuie să ne gândim bine la ce avem de făcut. Nu mai putem continua într-o asemenea manieră pierzătoare pentru 

popor. 
Noi, cei care astăzi constituim PRO România, propunem o schimbare de Guvern și a modului de guvernare a acestei 

țări. Ne îngrijorează soarta românilor și vă sugerăm o serie de măsuri ce trebuie implementate imediat. 
1) Schimbarea sistemului fiscal prin renunțarea la cota unică (care a avut efecte pozitive în ultimul deceniu dar a generat 

mari discrepanțe sociale și pierderi bugetare). 
2) Regândirea sistemului de impozitare și securitate socială, luând în considerare introducerea unor cote de impozitare 

reduse pentru salariații cu venituri mici. 
3) Eliminarea tuturor prevederilor prin care se acordă unor categorii profesionale excepții de la plata impozitelor sau de 

la îndeplinirea condițiilor generale de pensionare. 
4) Politici pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor. 
5) Implementarea unui sistem de ajutor suplimentar doar pentru familiile cu venituri scăzute, în locul măririi tuturor 

alocaţiilor. 
La acestea se mai adaugă multe alte soluții concrete care pot ajuta românii și dezvoltă România. 
Vă mulțumesc.             

Deputat 
Florinel Stancu 

*** 
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„Cinci ani cu Robotul Prezidențial” 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Conceptul de inteligență artificială nu este unul nou. Încă din antichitate, oamenii au fost preocupați de ființele 

artificiale capabile de gândire, însă abia acum, în zilele noastre, acest concept pare să se concretizeze.  Pe scurt, inteligenţa 
artificială se referă la sisteme sau la maşini care imită inteligenţa umană, pentru a efectua diverse activităţi şi care se pot 
îmbunătăţi pe baza informaţiilor pe care le colectează. Departe de a fi considerată unul dintre performerii în domeniu, România 
ar trebui luată mai mult în seamă de către cercetătorii din Vest, fiind prima țară care, în urmă cu cinci ani, a creat Robotul 
Prezidențial, un model incipient de android cu inteligență artificială.  

Robotul Prezidențial este foarte util pentru cei care îi scriu și îi transmit comenzile. Fiind un proiect finanțat cu bani 
europeni, de multe ori comenzile vin de la oamenii de știință din afara țării și sunt executate întocmai și la timp, fără nicio 
eroare. Modelul românesc excelează în a citi de pe foaie tot felul de instrucțiuni, care, de multe ori, au forma unor discursuri, 
luări de poziție sau, mai nou, foi de parcurs. Inițial, s-a dorit introducerea unei amprente vocale cât mai apropiată de cea 
umană, dar, din varii motive, nu s-a reușit acest lucru. În momentul de față, robotul dispune de o voce metalică, foarte 
asemănătoare cu zgomotul făcut de punerea în funcțiune a unei drujbe austriece. Din nefericire, robotul românesc întâmpină 
dificultăţi foarte mari atunci când trebuie să vorbească liber. În acest caz, modulul de vorbire fie se blochează pe loc, fie 
prezintă erori de logică elementară.  

Chiar dacă s-a lucrat mult la acest aspect, prototipul românesc nu a reușit să simuleze trăirile emoționale. Pus în fața 
unor situații extreme, în care i s-au prezentat tragedii din lumea oamenilor obișnuiți, Robotul Prezidențial s-a dovedit complet 
incapabil de a simula măcar compasiunea și s-a limitat la a citi instrucțiunile programatorilor ca și cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat. Singura diferență a fost sesizată în tonul vocii, care a virat ușor de la zgomotul obişnuit de drujbă, la cel de gater. 
Cercetătorii români nu s-au lăsat demoralizați de aceste mici eșecuri și au apelat la experiența confraților de pe alte meleaguri, 
robotul fiind trimis de foarte multe ori peste hotare pentru diferite operațiuni de upgrade sau mentenanță. Practic, din cei cinci 
ani de când a fost dat în folosință, androidul nostru a stat în România numai vreo doi.  

Din nefericire, softurile folosite nu au fost bine primite de corpul gazdă, acesta prezentând devieri comportamentale care 
s-au manifestat aproape violent. Astfel, robotul a fost surprins de camerele de supraveghere când arunca cu obiecte 
vestimentare în oamenii care îi asigurau paza, iar cu altă ocazie a evadat din laborator, a furat o geacă roșie și s-a făcut nevăzut 
într-o mare de oameni care se plimba duminică seara prin București. 

Primul proiect românesc de dezvoltare a inteligenței artificiale se apropie de sfârșit. Chiar daca există promisiuni de 
finanțare pentru încă cinci ani, oamenii de știință din România se gândesc să nu mai prelungească agonia. În plus, există 
sondaje care spun că, deși mai există persoane care susțin acest proiect, tot mai mulți s-au săturat de robot și ar vrea să fie 
înlocuit. Chiar și mulți dintre cei care au plâns de fericire la prezentarea Robotului Prezidențial în piață spun, acum, resemnați 
că a fost o greșeală. Oamenii își doresc unul de-al lor. Unul care să empatizeze cu ei, unul care să-i asculte și să le vorbească 
fără să le zgârie timpanele, unul care să țină cu ei și să îi reprezinte cu mândrie în fața celorlalți, unul care să gândească singur.  
Există și voci care spun că proiectul le-a oferit prea mult artificial și prea puțină inteligență. 
 

Deputat 
Ion Spânu 

*** 
Seceta în Europa – măsuri pentru a ajuta fermierii 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Și în acest an ne confruntăm cu probleme în sectorul agricol din cauza secetei, atât la nivel țării, cât și la nivelul 

Europei. Însă, ca și în anii precedenți, Comisia Europeană continuă să acționeze în sprijinul fermierilor care sunt afectați de 
seceta care a afectat toată Europa în vara acestui an. 

La sfârșitul lunii august al acestui an, statele membre au convenit asupra unor măsuri de sprijin propuse de Comisia 
Europeană pentru a ușura dificultățile financiare cu care se confruntă fermierii din cauza condițiilor meteorologice și pentru a 
crește disponibilitatea hranei pentru animale. 
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Acțiunile asupra cărora statele membre au convenit în cadrul unei reuniuni a comitetului includ posibilitatea unor plăți 
în avans mai mari și a unor derogări excepționale de la normele de „înverzire” pentru a ajuta fermierii să asigure hrana 
suficientă pentru animalele lor. Fermierii afectați vor putea să primească un procentaj mai mare din plățile politicii agricole 
comune (PAC), ceea ce va duce la îmbunătățirea fluxului lor de numerar. Aceasta înseamnă: 

 până la 70 % din plățile lor directe vor fi primite începând cu mijlocul lunii octombrie; 
 85 % din plățile privind dezvoltarea rurală vor fi primite imediat după adoptarea oficială a pachetului de măsuri la  

începutul lunii septembrie. 
 De asemenea, vor fi adoptate derogări de la anumite norme de „înverzire” pentru a spori disponibilitatea hranei pentru  

animale. Acestea includ posibilitatea: 
 de a considera terenurile lăsate în pârloagă drept culturi distincte, sau ca zone de interes ecologic, chiar dacă acestea au  

fost pășunate sau recoltate; 
 de a însămânța culturi intermediare drept culturi pure (și nu ca amestec de culturi, astfel cum este prevăzut în prezent)  

în cazul culturilor destinate pășunatului sau producției de furaje; 
 de a reduce perioada minimă de 8 săptămâni pentru culturile intermediare pentru a permite fermierilor care cultivă  

terenuri arabile să însămânțeze culturile de iarnă în timp util după culturile intermediare. 
Comisia va continua să fie în contact cu toate statele membre în ceea ce privește impactul secetei. 
Vă mulțumesc!              

Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate  
Maghiare din România 

 
 Declarații politice 

 
Declarație politică   

 
În declarația mea politică de azi, cuvintele-cheie sunt: Autostrada Lugoj – Deva, contract de consultanță, CNAIR, antreprenor. 

Stimați colegi, 
Toată presa vuiește despre rezilierea contractului de proiectare și execuție a tronsonului 3 al autostrăzii Lugoj – Deva, 

reziliat când procentul de execuție era 99,6%. Documentele de calitate întocmite în perioada de execuție, fazele determinante, 
procesele verbale de lucrări ascunse ș.a.m.d. au fost semnate, deci însușite, de reprezentanții legali ai tuturor entităților 
implicate în realizarea acestei investiții. 

Mă simt obligat să pun câteva întrebări: 
Unde au fost reprezentanții firmei de consultanță, ce au făcut reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, ce au 

verificat cei de la CNAIR în timpul execuției lucrărilor? 
Ce scrie în referatul proiectantului, propune admiterea recepției la terminarea lucrărilor sau nu? 
De ce firma de consultanță în data de 9 august a fost de acord, în anumite condiții, cu admiterea recepției, iar în data de 

12 august nu a mai fost de acord cu recepția? 
De ce nu s-a reziliat contractul execuției nodului rutier Holdea, nod rutier executat de același constructor? Aici lucrările 

sunt de calitate? 
Aceste întrebări sunt absolut logice, reprezentanții tuturor celor enumerați și-au pus semnăturile pe documentele de 

calitate întocmite pe parcursul execuției. Nimeni din cei responsabili de verificarea calității materialelor, de verificarea 
procedurilor de lucru, de verificarea calității execuției nu a sesizat neconformități majore. Doar că atunci când lucrarea a ajuns 
la stadiul fizic de 99,6% și 58 de neconformități dintr-un total de 60 au fost îndreptate, brusc nimic nu mai este în regulă, se 
reziliază contractul, se cere o expertiză independentă, CNAIR va finaliza lucrările în regie proprie. 

Tot ce derivă din această reziliere, pierderea garanției de bună execuție, penalități, după caz daune interese, valoarea 
expertizei, eventualele accidente de circulație soldate cu vătămări corporale sau decese vor fi suportate de către cine? 

Cât din toate acestea vor fi plătite de către supervizor, de către reprezentanții CNAIR sau de reprezentanții 
Inspectoratului de Stat în Construcții? 

Din păcate firmele de supervizare nu au responsabilități bine stabilite în legislație și ridică din umeri când sunt trase la 
răspundere, ele nu au nici o vină, de parcă aceste firme nu ar fi fost angajate de beneficiari tocmai în scopul realizării unei 
investiții de calitate care să asigure siguranța în exploatare și funcționalitatea acesteia. 

Închei cu o întrebare deja retorică: când se va circula pe acest tronson de autostradă? 
 

Deputat 
Benedek Zacharie 

*** 
 

Declarație politică 
 

Domnule vicepreşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Acum 75 de ani, pe 26 septembrie 1944 un grup paramilitar, condus de fostul legionar Gavrilă Olteanu, a intrat în satul 

Aita Seacă din judeţul Covasna şi a ucis în mod brutal 13 civili. 
Autointitulaţii Gardiştii lui Maniu precum şi unele persoane din armată sub conducerea lui Mociulschii şi Bridea în 

nord, şi-au continuat atrocităţile, în lunile septembrie, octombrie, noiembrie, urmând calea armatelor române şi sovietice prin 
Ginta, Remetea, Bicaci, Mihăileni, Hălmăgel, Sândominic, Cârţa, Mădăraş, Dăneşti, Feiurdeni, Gheorgheni, Panticeu, Zimbor, 
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Aghireş, Luna de Jos, Petrinzel, Beclean, Dârja, Almaşu, Fizeşu Gherlii, Huedin, Miercurea Ciuc, Chichiş, ucigând în total 
peste 400 de civili, printre care şi copii. 

Astfel de fapte se pot întâmpla doar când există o tensiune, duşmănie interpersonală locală, dublată de o suspiciune 
rezonabilă că autorităţile statului nu vor interveni, pentru că persoanele persecutate, ucise aparţin unei comunităţi, care este 
considerată răspunzătoare colecti pentru alte fapte reprobabile comise înainte. 

O să-mi spuneţi dar Olteanu şi ai lui, au fost condamnaţi în primăvara anului 1945. Numai că atunci ţărăniştii, erau 
inamicul public nr.1 şi numele lui Maniu nu te mai apăra, însă Mociulschii a fost reabilitat doar locotenentul Bridea fiind 
condamnat, şi condamnările primite de inculpaţi, cu excepţia lui Olteanu, erau mult reduse faţă de faptele comise. 

 

Deputat 
Márton Árpád-Francisc 

*** 
 

 

 Întrebări 
 
 
 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

 
Numărul angajaților ANAF pe paliere administrative și sumele presupuse de reorganizarea ANAF pe principiul competenței 

teritoriale având ca arie județele 
 
În vederea documentării pentru elaborarea unei inițiative legislative, Vă rog să îmi furnizați următoarele informații: 
- numărul angajaților din cadrul Direcțiilor regionale ale finanțelor publice – pe fiecare DGRFP în parte, pe fiecare 

direcție generală din cadrul acestora.  
- numărul angajaților Direcției generale antifraudă, defalcat pe direcțiile regionale, cu precizarea numărului persoanelor 

detașate pe lângă parchete pe fiecare direcție regională 
- din numărul total al angajaților DGRFP, precizați care este numărul angajaților la agențiile județene (defalcat pe 

fiecare județ), din care să reiasă numărul angajaților din muncipiile reședință de județ; angajații birourilor vamale să apară în 
mod distinct 

- bugetele DGRFP, pe regiune, din care cât revine aparatului regional și cât celor județene. La fel, separat pentru 
Direcția antifraudă 

- o estimare financiar-bugetară a reorganizării DGRFP pe județe, astfel încât direcțiile județene ale finanțelor publice să 
preia toate activitățile specifice ale ANAF, inclusiv vămi și antifraudă. Astfel, activitățile de integritate, de audit ș.a. ar rămâne 
la nivel central, dar tot ce este posibil de desfășurat la nivel teritorial ar fi preluat de direcțiile județene. Această estimare 
trebuie să aibă caracterul unei fișe financiare (impact pentru anul curent și estimări pentru următorii ani, luând în calcul două 
ipoteze: cea a reorganizării odată cu începutul anului fiscal 2020 și cea a reorganizării de la 01.06.2020), fișă care să respecte 
prevederile art. 15 atât din Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare, cât și din Legea 
nr. 69/2010 a responsabilității financiar-fiscale, cuprinzând cheltuielile materiale implicate de o reorganizare, dar și posibilele 
economii la titlul cheltuieli de personal pe următorii ani. 

Solicit răspuns în scris.      Deputat 
Bende Sándor 

*** 
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Adresată domnului Cornel Brezuică, președintele Administraţiei Fondului pentru Mediu 
 

Situaţia realizării obiectivelor de reducere a depozitării deşeurilor de către UAT-uri 
 

Stimate domnule preşedinte, 
Având în vedere tensiunile care s-au creat la nivelul primarilor din judeţul Covasna, în urma tratamentului diferenţiat 

aplicat acestora şi celorlalţi primării din ţară, în privinţa respectării obligaţiilor de declarare şi plată a taxelor datorate 
Administraţiei Fondului de Mediu, în şedinţa Adunării generale a asociaţiilor, unde au fost prezenţi 36 dintre cei 45, aceştia 
ne-au mandatat să încercăm să găsim răspuns la problemele existente. 

În “Tribuna verde” din 4 iulie 2019 a apărut un tabel centralizator, anexat, privind “realizarea obiectivelor de reducere a 
depozitării de către UAT-uri in 2018”. Din tabel rezultă că din totalul UAT-urilor de 3188 nu au raportat obligaţia “deşeuri 
municipal” 1688, adică mai mult de jumătate, nu şi-au îndeplinit obiectivul 1246 şi doar 254 adică mai puţin de 10% şi-au 
îndeplinit obiectivul. Evident această situaţie ar fi trebuit să fie urmărită, penalizată financiar, să nici nu vorbim despre faptul 
că Municipiul Bucureşti nu şi-a îndeplinit deloc obiectivul. 

Întrebare:   
1. Câţi administratori de depozite nu au achitat contribuţia de economie circulară şi ce măsuri s-au luat faţă de aceştia 

pentru recuperarea contribuţiei datorate? 
2. Câţi administratori de depozite nu au depus declaraţii de raportare a taxei in cuantum de 80 de lei pentru deşeuri 

inerte şi nepericuloase încredinţată în vederea eliminării finale şi ce măsuri s-au luat împotriva celor care nu au depus 
declaraţii? 

3. Dacă ați recuperat sau cum veți recupera sumele neachitate de la cei care nu au plătit taxa sus menţionată, astfel 
eliminând posibilitatea unui tratament discriminatoriu faţă de cei care şi-au îndeplinit cu corectitudine obligaţiile? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,        Deputat 

Márton Árpád-Francisc 
*** 
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 

 
 

 Declarații politice 
 

Mesajul excelenței sale domnul ambasador Filippos Kritiotis, adresat cu ocazia 
aniversării independenței Republicii Cipru 

 

Stimate domnule preşedinte de ședință, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Cipru – 1 octombrie 1960, astăzi am deosebita onoare şi plăcere să pot citi în 

cadrul Camerei Deputaţilor din România, mesajul Excelenţei Sale –  domnul Filippos Kritiotis – Ambasadorul Republicii 
Cipru la București. 

„Cipru sărbătorește la 1 octombrie a 59-a aniversare a Independenței sale, independență obținută  în urma luptei de 
eliberare a poporului cipriot între anii 1955-1959 împotriva colonialismului britanic. 

Cipru are o istorie străveche, care a fost certificată odată cu așezarea cu 3.000 de ani în urmă a aheilor care au definit  
identitatea greacă, limba și cultura a acesteia până în zilele noastre. Aflată la răscrucea  a trei continente, poziția geografică și 
importanța strategică a insulei au atras dea lungul secolelor mulți cuceritori străini - perși, romani, venețieni, otomani - ultimii 
fiind cei britanici.  

Nou înființata Republică Cipru, s-a confruntat încă de la început cu probleme ce izvorau din constituția sa disfuncțională 
și a parcurs ani dificili din cauza politicilor separatiste ale Turciei care au culminat cu invazia turcă  în 1974 și cu ocuparea 
militară până în zilele noastre a 37% din insulă. Restabilirea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, căutarea 
unei soluții viabile care să reunească insula, într-un stat normal și independent, liber de trupele de ocupație, precum și 
garantarea acestuia, reprezintă de atunci cea mai mare prioritate a guvernului cipriot. Cu toate acestea, se confruntă cu o Turcie 
care rămâne neclintită  în obiectivele sale dihotomice și controlul asupra Ciprului, așa cum se confirmă și acum prin acțiunile 
turcești ilegale din Zona Economică Exclusivă a Republicii Cipru în  privința gazelor naturale. În ciuda problemei ocupării 
turcești, Cipru este astăzi o țară dezvoltată și prosperă, membră a Uniunii Europene și a zonei euro și un pol de stabilitate și 
pace în estul Mediteranei. 

Cipru și România sunt astăzi doi parteneri în Uniunea Europeană, iar cele două țări au legături istorice, economice și 
culturale.  România a fost printre primele țări care au stabilit relații diplomatice cu Republica Cipru în 1960. Cipru mulțumește 
României pentru atitudinea autorităților sale față de problema Cipriotă. Relațiile și cooperarea bilaterală a acestora sunt la un 
nivel excelent în toate domeniile, inclusiv la nivel parlamentar, prin grupuri de prietenie din parlamentele respective ale celor 
două țări.  

Cipru este al 4-lea investitor străin în România, cu aproximativ 5.000 de companii care operează în țară, există mai 
mulți studenți ciprioți care frecventează în mod tradițional universitățile române și un număr mare de ciprioți care vizitează 
România. Pe de altă parte, există aproximativ 40.000 de cetățeni români care locuiesc în Cipru și peste 60.000 de români care 
vizitează insula în fiecare an. 

Aniversarea de astăzi a independenței Republicii Cipru ne oferă ocazia să reflectăm asupra celor 59 de ani de viață ai 
Republicii Cipru și asupra relațiilor dintre Cipru și România. În ciuda dificultăților, Republica Cipru continuă să prospere și să 
se dezvolte ca un stat european modern și un pilon al securității și prosperității în regiunea Mediteranei de Est. Bazate pe un 
fundament  solid, relațiile strânse de cooperare și mereu în dezvoltare dintre cele două țări se extind și se intensifică din ce în 
ce mai mult. Cu un prezent pozitiv și favorabil la toate nivelurile, cele două țări prietene au toate motivele să privească cu 
încredere și optimism spre viitor.” 

Stimate domnule preşedinte de ședință,  
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Cipru, permiteţi-mi ca în calitate de deputat al UNIUNII ELENE DIN 

ROMÂNIA şi de membru al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Cipru să transmit la rândul meu un călduros ”LA 
MULŢI ANI” ciprioților de pretutindeni. 

Vă mulţumesc !      Deputatul 
Dragoș Gabriel Zisopol 

*** 
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Declarație politică 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Stimaţi colegi, 
Ziua de 1 octombrie, declarată de ONU, în februarie 1991, Ziua Internaţională a Persoanelor Vărstnice, ne aduce în 

atenţie, o dată în plus, importanţa pe care o au persoanele vârstnice în viaţa fiecăruia dintre noi, dar şi în cadrul societăţii. 
Am intrat în Parlamentul României, ca reprezentat al comunităţii macedonene, bucurându-mă de susţinerea acesteia, în 

îndeplinirea obiectivelor asumate, cu dorinţa de a face bine, cu sinceritate şi dragoste faţă de oameni! 
În cadrul comunităţii macedonene din România, persoanele vârstnice ocupă un loc special, bucurându-se de respectul 

nostru pentru tot ce au făcut şi fac, prin păstrarea şi transmiterea tradiţiilor către tinerele generaţii. 
La nivelul societăţii româneşti, nu trebuie să trecem cu uşurinţă peste eforturile şi sacrificiile persoanelor vârstnice, 

făcute spre beneficiul nostru şi al generaţiilor viitoare. 
Persoanele în vârstă nu sunt nici asistaţi sociali, nici vreo povară pentru societatea românească! 
Avem obligaţia morală şi politică de a îmbunătăţii cadrul legislativ, astfel încât să putem oferi persoanelor vârstnice 

garanţia respectării dreptului la un trai mai bun, accesul neîngrădit la servicii sociale şi sanitare performante.  
Societatea românească are obligaţia de a oferi celor ce i-au oferit totul, venituri onorabile care să permită bunicilor şi 

părinţilor noştri un trai decent. 
Într-o societate modernă, solidaritatea între generaţii este garantul evoluţiei sociale! 
Prin respectarea drepturilor vârstnicilor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii, umanitatea va mai putea bifa încă un 

obiectiv major pe listă, aşa cum consideră Thoraya Obaid, Director Executiv al ONU, până în anul 2010. 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mariana Venera Popescu 

*** 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Victor Opaschi, Secretar de stat – Secretariatul de Stat pentru Culte 

 
Obiectul întrebării: Biserica Gottlob 

 
Stimate domnule Secretar de Stat, 
Am fost sesizat de către Primăria Gottlob, în legătură cu dosarul de finanțare/ajutor financiar nr. 1242/08.02.2018 și 

respectiv nr. 5488/12.06.2019 – reparații lăcaș de cult, Biserica romano catolică Gottlob, județul Timiș. 
Menționez că această biserică este strâns legată de minoritatea germană din Banat și care, prin intermediul Asociației 

șvabilor din Germania și cu sprijinul Primăriei Gottlob, a fost reabilitată parțial. 
De aceea, vă întreb, stimate domnule Secretar de Stat, care este stadiul dosarului de finanțare mai sus-amintit? 
Vă rog să dipuneți ca răspunsul dumneavoastră să-mi parvină în scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Ovidiu Ganț 

*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
   

Proceduri în ceea ce privește aprobare emiterii Formularului E 112 în vederea 
obținerii finanțării tratamentelor în străinătate 

Stimată doamnă ministru,  
În temeiul art. 169 si art. 170 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog ca în termen de 15 zile să-mi răspundeti în 

scris, pe suport de hârtie si pe suport electronic, la Camera Deputaților si pe adresa de e-mail mariana.popescu@cdep.ro la 
următoarele întrebări privind procedurile pentru aprobarea emiterii formularului E 112. 

Întrebări: 
1. Care este bugetul alocat de CNAS pentru program? 
2. Care este bugetul estimativ detaliat pe tipuri de cheltuieli al programului pentru perioada 2019-2020? 
3. Câte cereri au fost depuse de la începutul anului până în prezent? 
4. Câte cereri au fost aprobate de la începutul anului până în prezent? 
5. Ce fel de cereri au prioritate? 
6. Care este bugetul maxim alocat de CNAS pentru tratamentul unui singur pacient? 
7. Care este bugetul estimativ alocat pentru anul 2019? 
8. Ce cheltuieli s-au realizat din acest buget până în prezent? 
Vă mulțumesc, 

Deputat 
Mariana Venera Popescu 

*** 
 
 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente  
De la      : doamna Mariana Venera Popescu, deputat 
Obiectul: Discriminarea în rândul candidaților la funcția de președinte/locțiitor într-un birou electoral 
 

Stimate domnule președinte, 
Prin modificările aduse în anul 2016 în legislația electorală prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente pentru  

aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din 
țară și a locțiitorilor acestora,  a apărut o nouă condiție ce primează  pentru alegerea președinților/locțiitorilor într-un birou 
electoral al unei secții de votare, anume distanța de apropiere a domiciliului de secția de votare  - art. 1 alin. 1 lit. e  Hot. AEP 
nr. 17/2016. Pe de altă parte, la unele secții de votare, există o altă condiție ce privește posibilitatea  extragerii experților 
electorali care nu prezintă studii superioare sau studii superioare  juridice, din cauza numărului scăzut de persoane în raza 
secției de votare (art. 2 lit. a-j Hot. AEP nr.17/ 2016). 

Astfel, prin modificările aduse legii, se încalcă art. 16 alin. 1 din Constituția României referitor la egalitatea în drepturi, 
iar șansele persoanelor care au domiciliul pe raza unor secții de votare cu sedii în centrul orașului sunt limitate față de cele ale 
persoanelor care se află într-un cartier limitrof. 

Consider că ne aflăm într-o situație discriminatorie, ce ar trebui corectată de urgență prin: 
- eliminarea punctului e) Art. 1 alin. (1) din Metodologia AEP nr. 17/2016; 
- modificarea criteriului de apropiere de domiciliu, eliminându-se posibilitatea alegerii unor persoane cu studii 

superioare (în detrimentul acestora). 
Având în vedere situația prezentată mai sus, vă rog să-mi comunicați, în scris, atât la Camera Deputaților, cât si pe e-

mail mariana.popescu@cdep.ro, răspunsul la următoarele: 
1. Dacă Autoritatea Electorală Permanentă consideră că situația semnalată mai sus trebuie corectată si modificată? 
2. În cazul unui răspuns afirmativ, care ar fi soluțiile dumneavoastră propuse pentru această problemă?  
Vă mulțumesc, 

*** 
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Adresată: Ministerului Mediului 
De la: Mariana Venerea Popescu, deputat 

 
În urma unei sesizări, am aflat despre situația disperată în care se află de câțiva ani agricultorii din Nordul județului Olt, 

în special comunele Leleasca și Topana, ce posedă terenuri agricole amplasate în apropierea  zonelor împădurite. 
Astfel, agricultorii nu mai recoltează holdele la un nivel normal, din cauza numărului alarmant de porci mistreți aflați în 

zonă, care se înfruptă din recoltele acestora, distrugându-le. Aceasta este una dintre principalele probleme în zonele limitrofe 
zonelor deluroase împădurite. 

Având în vedere situația prezentată mai sus, vă rog să îmi comunicați, în scris, atât la Camera Deputaților, cât si pe e-
mail mariana.popescu@cdep.ro, răspunsul la următoarele: 

1. Ce măsuri legale se pot lua în acest caz? 
2. Care sunt soluțiile oferite de dumneavoastră pentru rezolvarea de urgență a acestei probleme? 
Vă mulțumesc, 

*** 
 




