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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2021 

 

(Situaţia cuprinde datele la 25.06.2021) 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1914  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 283 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 514 

      557 

– votate  

 

 

 

d 

 

     555      

             din care: - înaintate la Senat        34 

                            - în procedura de promulgare   25 

                            - promulgate* 153 

                            - respinse definitiv 343 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1373 

a) pe ordinea de zi 388 

b) la comisii  

 

962 

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 

4 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 6 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 17 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 
 

   Cele 555 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      166 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                   112 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                     15 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                     39 de proiecte de legi 

                      389 de propuneri legislative 
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                             din careern:n care 

     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 171 de legi, dintre care 18 din inițiativele legislative adoptate 

în anul 2020. 
 

 

 

 

B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de marți, 22 și miercuri, 23 iunie 2021 

 

 

 

                      
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 47  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          1                              

5         

   - votate 5 

                            - la Senat   4 

                            - la promulgare   1 

Retrimise la comisii 1 

 

 

 

 

 

  

  Cele 5 iniţiative legislative votate privesc: 

          2 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                 1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                 1 proiect de lege 

          3 propuneri legislative 

 

 

 

 propuneri legislati 
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C. Situaţia proiectelor de hotărâre și de lege adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 22 - 25 iunie 2021 

 

 

 

 
I. Hotărâri ale Camerei Deputaților: 

 

 

1. 
PHCD 52/2021 - Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 

 
 

 
II. Proiecte de lege  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 

 

 

1. 
PL-x 248/2021 - Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de 

la Braşov din 1987  

 

 

 
III. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și 

care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 

1. 
PL-x 215/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011  

 

2. 
Pl-x 124/2021 – Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ 

 

(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 

 

3. 
PL-x 219 /2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionarea a sistemului de învăţământ şi 

pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar 

în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare  

 

(Se consideră adoptată, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată) 

 

 
 

 
IV. Proiecte de lege  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională și 

transmise Senatului în vederea respectării principiului bicameralismului, conform art.1141 

din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare: 

 

1. 
PL-x 265/2021 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  

al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 

 (situaţie la data de 25 iunie 2021) 

 

 

 

În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 

ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 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 
Proiec

te 

În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

7 

 

0 

- 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: 

3 

0 

0 

4 

Camera Deputaţilor:  27 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

1 

16 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

2 

0 

3 

5 

Senat+Camera 

Deputaților: 
    21             -    

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

11 

9 

  

0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

1 

Total: 55 0  

 

3

7 

  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
(situaţie la data de 28 iunie 2021) 

 
 

 
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 

134/2021 

 

L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal.  

(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură sau discriminare - 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, introducându-

se în cuprinsul său atât prevederea expresă ca subiect pasiv 

al infracţiunii de incitare la ură sau discriminare a oricărei 

persoane care face parte dintr-o anumită categorie, cât şi 

referirea expresă la incitarea publică la violenţă ca 

modalitate de comitere a faptei, în scopul transpunerii art.1 

alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului 

din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme 

şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal. 

S  - Adoptată pe 

22.03.2021 

CD -  OZ Plen 
JUR 

Raport depus 

pe 06.05.2021 

(222/R/2021) 

2 

PLx 

210/2021 

 

L 

85/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de 

protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie. (poz. II-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Stabilirea criteriilor de încadrare în categoria 

consumatorilor vulnerabili de energie, măsurile de protecţie 

socială pentru aceştia şi, în special accesul la resursele 

energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale 

gospodăriei în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei 

energetice.  

S  - Adoptată pe 

17.05.2021 

CD -  POL EC 

și IND 

pt. raport comun 
 

 

 

TDR: 

10.06.2021 

 

3 

PLx  

435/2019 

 

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-b-8)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor 

măsuri financiare. 

 

 

S  - Adoptată pe 

02.10.2019 

CD -  BUG și 

ADMIN 

pt. raport comun 

 

 

 

 

 

TDR: 

24.10.2019 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 
 

 
 

4 

PLx 

592/2018 

 

L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul inspecţiei economico-

financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 

Publice şi pentru completarea unor acte normative. 

(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 

acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 

acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 

susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 

destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 

utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general 

consolidat. 

S  - Adoptată pe 

17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe data 

de 29.03.2021 

pt. raport 

suplimentar  

 

 

 

 

5 

PLx 

539/2019 

 

L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor 

măsuri fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2009, precum şi modificarea şi 

completarea art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2013. Astfel, în temeiul prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă nr.114/2018, a fost înfiinţată pe lângă Oficiul 

Naţional pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.) o activitate 

finanţată integral din venituri proprii în conformitate cu 

prevederile Legii nr.500/2002, pentru promovarea 

respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de 

noroc responsabile social. 

S  - Adoptată pe 

21.10.2019 

CD - BUG 
 

 

 

 

TDR: 

26.11.2019 

6 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  

(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 

potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, 

având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a 

Avizului motivat din 26.07.2019. Intervenţiile legislative 

vizează schimbarea modului de funcţionare a „asiguratului 

cu risc ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce limitează 

cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de 

asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în calculul 

tarifelor de primă. De asemenea, se propune eliminarea 

obligaţiei A.S.F. de reglementare a modului de calcul al 

tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de 

încadrare, a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori 

alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în 

care calculul va avea în vedere respectarea principiilor 

actuariale general acceptate. 

S  - Adoptată pe 

23.04.2020 

CD - BUG, 

IND, TRSP și 

JUR  

pt. raport comun  

 
 

 

 

 

 

TDR: 

14.05.2020 



 

8 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

7 

PLx 

162/2021 

 

L 

75/2021 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 

pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în 

legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a 

Consiliului. (poz. II-1)  

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009. Proiectul 

vizează transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 lit.b), art.4 

lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi d), art.6, art.7, art.13 alin.(1), 

art.14 alin.(1) teza întâi, art.16 şi art.18 alin.(2)-(4) din 

Directiva (UE) 2019/1713 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea 

fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de 

plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/4131JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - Adoptată pe 

19.04.2020 

CD - BUG și 

JUR  

pt. raport comun  

 
 

 

 

 

 

TDR: 

13.05.2021 

8 

PLx 

380/2017 

 

L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 

Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 

petroliere offshore. (poz. I-b-17)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea 

Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 

Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte 

cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang 

de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-

ministrului pe o perioadă de 5 ani. Prin proiect se modifică 

şi normele care reglementează incompatibilitatea pentru 

funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi 

modalitatea de încetare din funcţie a preşedintelui, 

respectiv a vicepreşedinţilor. 

 

 

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 

CD -  IND și 

MED  

pt. raport comun 

 

TDR: 

09.11.2017 

9 

PLx 

641/2020 

 

L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-1)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 

unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 

de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea 

iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai 

anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri 

sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE 

privind permisele de conducere. 

 

 

S  - Respins pe 

14.10.2020 

CD -  IND, JUR, 

APĂR  și TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

10 

PLx 

534/2019 

 

L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 

privind produsele agroalimentare ecologice.  

poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2000, în sensul ca utilizarea seminţelor şi a 

materialului de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 

conform metodei de producţie ecologică, precum şi a 

răsadurilor care nu sunt obţinute din agricultura ecologică, 

să se poată realiza numai cu autorizarea organismelor de 

control aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale.  

S   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - Retrimis la  
AGRI pe data de 

31.03.2021 pt. 

raport 

suplimentar 
 

TDR: 

20.04.2021 



 

9 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

11 

PLx 

642/2020 

 

L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 

din Legea fondului funciar 18/1991. (poz. I-b-12)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 12 deputați 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.7/1996, în sensul 

organizării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară ca instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

Administraţiei, personalul acesteia, precum cel al 

instituţiilor subordonate fiind încadrat cu contract 

individual de muncă.  

 

 

S  - Adoptat pe 

14.10.2020 

CD -  AGRIC, 

IND, ADMIN și 

JUR  

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 

12 

PLx 

594/2020 

 

L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi 

schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 

implementarea proiectului privind crearea Sistemului 

Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 

(S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării fluxurilor şi 

proceselor interne ale instituţiilor statului şi al elimnării 

consumului de hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a 

unor cerinţe adresate instituţiilor publice, precum şi al 

instituirii posibilităţii întocmirii actelor de stare civilă în 

format electronic. 

S -  Adoptat pe 

21.09.2020 

CD -  ADMIN și 

JUR  

pt. raport  

TDR: 

13.10.2020 

 

13 

PLx 

399/2017 

 

L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 

România. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii 

și limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi 

prevenite prin vaccinarea populației generale, în România. 

S -   Adoptat pe 

23.10.2017 

CD -  Retrimis 

la SĂN pe data 

de 22.02.2021 

pt. raport 

suplimentar 

 

 

14 

PLx 

546/2019 

 

L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în scopul 

stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de Management a 

Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor definiţii şi 

procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi 

obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

26.11.2019 



 

10 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

15 

PLx 

245/2021 

 

L 

113/2021 

Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă 

nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri. (poz. II-43) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei delegată (UE) 2020/1687 a 

Comisiei din 2 septembrie 2020 de modificare a anexei la 

Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce 

priveşte includerea noii substanţe psihoactive N,N-dietil-2- 

[[4-(1-metiletox)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-l-

etanamina (isotonitazen) în definiţia termenului „drog”, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 

nr.379 din data de 13 noiembrie 2020. 

S -   Adoptat pe 

02.06.2021 

CD - SĂN și 

APĂR 

pt. raport comun 
 

TDR: 

16.06.2021 

16 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 

în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.   

(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 

extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 

persoanele private de libertate, precum şi al creării 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau echipamente 

care să contribuie la diminuarea utilizării, de către 

persoanele private de libertate, a serviciilor de comunicaţii 

electronice furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

APĂR 

 pt. raport comun 

TDR: 

30.06.2020 

17 

PLx 

716/2018 

 

L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-19) 
- 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 - TIN 

 pt. raport  
 

 

  

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

          

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  

213/2019 

 

L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: deputați 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai multor acte normative 

în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

respectiv, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006, Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor. Intervenţiile legislative vizează eliminarea 

inadvertenţelor existente între legea generală şi legile 

speciale care reglementează serviciile comunitare de 

utilităţi publice cu privire la înţelesul noţiunilor de 

gestiune directă şi gestiune delegată. 

CD -  Adoptat pe 

04.09.2020 

S  - ADMIN și MED 

pt. raport comun 

 

TDR: 

24.09.2020 



 

11 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

2 

PLx  

457/2019 

 

L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, 

urmărindu-se, printre altele, stabilirea mai precisă a 

sensului unor expresii, prevederea posibilităţii 

desemnării drept persoană care să asigure creşterea şi 

îngrijirea copilului, pe lângă rudele până la gradul IV şi 

a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 

ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, 

redefinirea serviciilor de tip rezidenţial, precum şi 

instituirea unei indemnizaţii lunare de sprijin, în 

cuantum de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana care a 

primit în plasament sau este tutore al unui copil, pe 

perioada în care asigură creşterea şi îngrijirea 

copilului . 

S  - Adoptat pe 

22.06.2021 

CD - 

Trimis la 

Camera 

Deputaților pt. 

dezbatere 

3 

PLx 

410/2020 

 

L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi al muniţiilor. (poz. I-a-1) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 

vizând, în principal, instituirea de reglementări de 

natură a asigura transpunerea dispoziţiilor Directivei de 

punere în aplicare (UE) 2019/69, precum şi prevederi 

care să creeze cadrul legal naţional pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului delegat UE 2019/686. 

S  - JUR și APĂR  

retrimis pt. raport 

suplimentar 
CD -  

TDR: 

22.06.2021 

4 

PLx 

108/2021 

 

L 

76/2021 

 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

(poz. I-b-11)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 

măsuri tranzitorii care decurg din această operaţiune. 

 

CD -  Adoptat pe 

24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 

20.04.2021 



 

12 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

5 

PLx 

567/2020 

 

L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri temporare 

referitoare la concursul de admitere la Institutul 

Naţional al Magistraturii, formarea 

profesională iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, examenul de absolvire a 

Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi 

examenul de capacitate al judecătorilor şi 

procurorilor stagiari, precum şi la concursul de 

admitere în magistratură. (poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui României 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  Adoptat pe 

03.06.2021 

S  - JUR și CONST 

pt. raport comun 

 

TDR: 

08.06.2021 

6 

PLx 

492/2019 

 

L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor 

măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2016/589 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de 

muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii 

de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor 

forţei de muncă şi de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) 

nr.1296/2013. poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului 

(UE)2016/589 al Parlamentului European şi al 

Consiliului Uniunii Europene din 13 aprilie 2016 privind 

o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de 

muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de 

mobilitate şi integrare mai bună a pieţelor forţei de 

muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - Adoptat pe 

03.06.2021 
 

La promulgare 

din data de 

09.06.2021 

7 

PLx 

265/2021 

 

L 

191/2021 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanţe.  (poz. II-70) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii 

care nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea 

primei sesiuni ordinare a anului 2021, până la reluarea 

lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2021. 

S -  Adoptat pe 

09.06.2020 

CD -  Adoptat pe 

23.06.2021 

 



 

13 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

8 

PLx 

593/2020 

 

L 

489/2020 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 

Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 

„Gheorghe Cristea” din Bucureşti.  

S  - Adoptat pe 

21.09.2020 

CD - Adoptat pe 

03.06.2021 
 

La promulgare  

din data de 

12.06.2021 

9 

PLx 

601/2020 

 

L 

507/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 

vederea comercializării, înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 

omologarea şi cerficarea produselor şi a 

materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 

introducere pe piaţă şi de comercializare a 

acestora. (poz. I-b-4)  

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000, şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000, 

intervenţiile legislative vizând punerea în aplicare a 

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind 

omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi 

remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, 

componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate 

vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor 

(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de abrogare a 

Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptată  pe 

30.09.2020 

CD -  Adoptată pe 

17.03.2021 

 

Legea nr. 

78/2021 

10 

PLx 

368/2020 

 

L 

302/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse 

militare, în scopul îmbunătăţirii dispoziţiilor referitoare 

la sancţiunile aplicabile. Astfel, se iniţiază demersuri în 

direcţia completării cadrului sancţionator cu precizări 

explicite privind pedeapsa penală pentru efectuarea de 

operaţiuni de export, transfer, import şi intermediere cu 

produse militare fără a deţine licenţă. 

 

S - Adoptată  pe 

17.03.2021 

CD -  Adoptată pe 

10.06.2020 
 

Legea nr. 

80/2021 



 

14 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

11 

PLx 

461/2020 

 

L 

383/2020 

Lege privind completarea art.49 din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative.  (poz. I-b-14)  

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea nr.129/2019. Proiectul de 

act normativ transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si 

ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/167 

3 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept 

penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12 noiembrie 

2018. 

S  - Adoptată pe 

27.07.2020 

CD - Adoptat pe 

31.03.2021 

 

Legea nr. 

102/2021 

12 

PLx 

3/2021 

 

L 

55/2021 

 

 

Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei 

în contextul pandemiei de COVID-19.  

(poz. I-a-4)  

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei a unor măsuri 

specifice, temporare, aplicabile pe durata stării de alertă 

declarată în condiţiile legii, precum şi pentru o perioadă 

de 30 de zile de la încetarea acesteia, menite să permită 

atât asigurarea unei protecţii adecvate a magistraţilor, a 

personalului auxiliar de specialitate şi a celui conex din 

cadrul organelor judiciare, precum şi a justiţiabililor 

împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în 

contextul activităţilor judiciare, salvgardându-se astfel 

drepturile la sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât 

şi continuarea activităţii de înfăptuire a justiţiei în 

condiţii optime. Intervenţiile legislative vizează 

reglementarea în regim de urgenţă a posibilităţii 

prioritizării activităţii de judecată a uneia sau mai 

multor secţii ale unei instanţe ori a instanţei în ansamblu 

său, atunci când, din motive generate de pandemia de 

COVID-19, activitatea de judecată la nivelul respectivei 

instanţe este necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii 

activităţii de judecată poate fi dispusă pe o durată de cel 

mult 14 zile, aceasta putând fi prelungită, la propunerea 

colegiului de conducere al instanţei afectate.  

CD -  Adoptată pe 

10.03.2021 

S  - Adoptată pe 

06.04.2021 

 
 

Legea nr. 

114/2021 

13 

PLx 

4/2021 

 

L 

40/2021 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor 

voluntari. (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.270/2015, în scopul 

creşterii atractivităţii serviciului militar în calitate de 

rezervist voluntar, prin creşterea nivelului de 

remunerare şi prin eliminarea unor 

obligaţii/constrângeri. 

 

CD -  Adoptată pe 

24.02.2021 

S  - Adoptată pe 

06.04.2021 

 

 

Legea nr. 

115/2021 



 

15 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

14 

PLx 

673/2018 

 

L 

575/2018 

Lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind 

controlul intern/managerial și controlul 

financiar preventiv. (poz. I-b-7) 
- 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 - Adoptată pe 

04.04.2021 

 

Legea 

nr.133/2021 

15 

PLx 

107/2021 

 

L 

17/2021 

Lege privind aderarea Secretariatului General 

al Guvernului la Reţeaua Europeană a 

Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare 

Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei 

anuale de participare a Secretariatului General 

al Guvernului, precum şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte. (poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Aderarea Secretariatului General al Guvernului la 

Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin Departamentul 

pentru dezvoltare durabilă, care coordonează 

implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030, la nivel naţional şi îşi 

desfăşoară activitatea în finanţarea Secretariatul 

General al Guvernului. Sumele necesare plăţii cotizaţiei 

anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului, pentru 

Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

S  - Adoptată pe 

15.02.2021 

CD - Adoptată pe 

21.04.2021 
 

Legea nr. 

148/2021 

 

16 

PLx 

161/2021 

 

L 

169/2021 

Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare 

la infrastructuri informatice şi de comunicaţii 

de interes naţional şi condiţiile implementării 

reţelelor 5G. (poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a 

producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe 

software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice 

şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în 

reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul 

cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de 

tip 5G, fiind urmărite considerente ce ţin de eliminarea 

oricăror riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa 

securităţii naţionale şi apărării ţării. 

CD -  Adoptată pe 

17.05.2021 

S  - Adoptată  pe 

07.06.2021 

Legea nr. 

163/2021 

17 

PLx 

127/2021 

 

L 

119/2021 

Lege privind acceptarea Convenţiei globale 

pentru recunoaşterea calificărilor din 

învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 

noiembrie 2019. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea 

calificărilor din învăţământul superior, adoptată la 

Paris la 25 noiembrie 2019. 

CD - Adoptată pe 

21.04.2021 

S  - Adoptată  pe 

17.05.2021 

Legea nr. 

164/2021 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-2) 
- 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 

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-3) 
- 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 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

3 

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-5)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 04.04.2016 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

4 

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-6) 
- 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 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

5 

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-4) 
- 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 

 

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-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

 

 
CD +S  
BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

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-9) 
- 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  

 

 

 

 

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-10) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

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 cum a fost modificată 

prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

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-11) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 28.06.2016 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-12) 
- 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-13) 
- 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. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

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-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-16) 
- 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-17) 
- 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-18) 
- 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-a încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 

milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 

 

 

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-19) 
- 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 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

19 

PLx  

220/2021 

 

B 

405/2020 

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 2019. (poz. I-c-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2019. Veniturile bugetului de stat realizate în anul 

2019 au fost în sumă de 149.338,3 milioane lei, cu 2.217,5 

milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

TDR: 

23.06.2021 

 

20 

PLx  

221/2021 

 

B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019.  

(poz. I-c-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Veniturile totale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2019 sunt 

în sumă de 70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă 

de 70.907,2 milioane lei, rezultând un deficit de 192,2 milioane 

lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

23.06.2021 

21 

PLx  

98/2021 

 

L 

30/2021 

 

Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, 

EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 

decembrie 2020 privind sistemul de resurse 

proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a 

Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la 

Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 

din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale 

Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 

Euratom, adoptată la Bruxelles. Între principalele modificări ale 

sistemului resurselor proprii menţionăm introducerea unui 

instrument de relansare economică a Uniunii Europene, cu titlul 

de prevedere excepţională şi temporară cu scopul unic de a 

aborda consecinţele crizei provocate de COVID-19, precum şi 

majorarea plafoanelor resurselor proprii.  

CD +S  

Adoptată pe 

21.04.2021 
 

Legea nr. 

150/2021 
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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 

20. Comisia pentru constituționalitate 

21. Comisia pentru știință și tehnologie 

22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 

CROMANII 

CONST 

ȘT 

TIN 

 

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 

ale Camerei Deputaţilor 
 

( la data de  25 iunie 2021 ) 

 

I.  În perioada  22 – 24  iunie  2021  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte, din care                      3 rapoarte 

suplimentare și 1 raport comun pentru ședințele comune cu Senatul. 

 

      Comisiile permanente au depus  9 avize. 

 

Cele  9  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              

 rapoarte de respingere             

 

 

 8 

 1 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  4 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                              5             

           

 

 

      Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent  968  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 130 pentru raport suplimentar.  

      La comisii se află  16 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  398 de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                 330 

 rapoarte suplimentare 
43 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
25 

TOTAL 398 
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                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  22 – 24  iunie  2021 

 

 

 

             I. Comisia economică 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 98/2020 

 

 

 

Proiect de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.14/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale 

interguvernamentale la care 

România este parte, precum şi 

pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea 

participării Institutului 

Naţional de Statistică în 

calitate de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică şi 

Guvernanţă în Statistică al 

OCDE 

Modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/1994, în vederea participării Institutului 

Naţional de Statistică în calitate de asociat în 

cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă 

în Statistică al OCDE. Astfel, se aprobă plata 

cotizaţiei în valoare de 6,041.10 euro pentru 

anul 2019, precum şi plata cotizaţiei anuale, 

în valoare de 21.000 euro, pentru anii 

următori în care România are calitatea de 

asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernanţă în Statistică al OCDE. 

Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii 

cotizaţiei anuale pentru Comitetul de 

Statistică şi Guvernanţa în Statistică se 

asigură din bugetul Secretariatului General al 

Guvemului pentru Institutul Naţional de 

Statistică 

Guvern,   

adoptat   

de Senat 

15.06.21 

Raport înlocuitor 

 de aprobare cu 

amendamente 

(504/RS din 23.06.21) 
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             II. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 97/2021 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.225/2020 privind 

modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul 

agriculturii 

Prorogarea unor termene, respectiv amânarea 

obligativităţii de realizare şi implementare a 

amenajamentelor pastorale până la data de 1 

ianuarie 2022 (art.10 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă nr.34/2013); aplicarea Legii 

nr.509/2006 se suspendă în perioada 1 

ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021; termenul 

de intrare în vigoare a Legii nr.133/2019 se 

prorogă până la data de 1 iulie 2021; termenul 

de intrare în vigoare a Legii nr.236/2020 se 

prelungeşte până la data de 1 ianuarie 2022; 

prelungirea licenţei pentru transport în comun 

până pe 31.03.2021; adoptarea unor măsuri în 

ceea ce priveşte instalarea echipamentelor de 

măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate 

Guvern,   

adoptat   

de Senat 

 

24.06.21 

 

Raport suplimentar 

de aprobare 

cu amendamente 
(118/RS2 din 24.06.21) 

 

 

             III. Comisia pentru administrație 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

Plx 592/2020 

 

 

 

Propunere legislativă pentru 

modificarea alin.(3) al 

art.43 din Ordonanţa de 

urgenţa nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de 

Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de 

COVID-19 – raport comun 

Modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, precum 

şi modificarea Legii nr.55/2020. Prin proiect 

se preconizează ca instituirea stării de alertă la 

nivelul mai multor judeţe ori la nivel naţional, 

atât ca regulă generală, cât şi în situaţia de 

criză generată, în prezent, de pandemia de 

COVID-19, să se facă prin ordonanţă de 

urgenţă a Guvernului 

2 parlam.,  

respins de 

Senat 

10.02.21 

11.05.21 

26.05.21 

Raport de respingere 

(330/R din 23.06.21) 
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cu Comisia juridică și 

Comisia pentru apărare 

 

        

     

             IV. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 573/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.126/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de 

sănătate şi instituirea unor 

măsuri privind indemnizaţiile 

de asigurări sociale de 

sănătate – raport comun cu 

Comisia pentru sănătate 

Reglementarea modului de acordare a 

certificatelor de concediu medical de care 

beneficiază persoanele asigurate în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate, pentru care a 

fost instituită măsura izolării, în condiţiile 

Legii nr.136/2020, precum şi a modului de 

determinare a cuantumului şi a sursei de 

finanţare a indemnizaţiilor de asigurări sociale 

de sănătate aferente certificatelor de concediu 

medical pentru carantină sau izolare 

Guvern,   

adoptat    

de Senat 

 

18.05.21 

15.05.21 

 

Raport de aprobare 

(327/R din 23.06.21) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

PLx 469/2020 

Proiect de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.123/2020 pentru 

modificarea art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de 

stat pentru copii 

Majorarea graduală a cuantumului alocaţiei de 

stat pentru copii, începând cu data de 1 august 

2020. Astfel, este vizată majorarea cu câte 

20% din diferenţa dintre cuantumul prevăzut 

de Legea nr.14/2020 şi cuantumul alocaţiei 

aflat în plată la data transmiterii proiectului, 

care ar urma să fie acordată pentru anul 2020, 

începând cu luna august, pentru perioada 

Guvern,    

adoptat   

de Senat 

15.05.21 

 

Raport de aprobare 

(329/R din 23.06.21) 
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2021-2022, de două ori pe an, respectiv, la 1 

ianuarie şi la 1 iulie a fiecărui an. Din anul 

2023, se preconizează continuarea procesului 

de majorare a alocaţiei de stat pentru copii, cu 

rata medie a inflaţiei naturale 

 

 

 

 

             V. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PLx 573/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.126/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de 

sănătate şi instituirea unor 

măsuri privind indemnizaţiile 

de asigurări sociale de 

sănătate – raport comun cu 

Comisia pentru muncă 

Reglementarea modului de acordare a 

certificatelor de concediu medical de care 

beneficiază persoanele asigurate în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate, pentru care a 

fost instituită măsura izolării, în condiţiile 

Legii nr.136/2020, precum şi a modului de 

determinare a cuantumului şi a sursei de 

finanţare a indemnizaţiilor de asigurări sociale 

de sănătate aferente certificatelor de concediu 

medical pentru carantină sau izolare 

Guvern,   

adoptat    

de Senat 

 

18.05.21 

15.05.21 

 

Raport de aprobare 

(327/R din 23.06.21) 

 

 

             VI. Comisia juridică 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr. 104/2008 privind 

prevenirea şi combaterea 

Modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 

pentru prevenirea şi combaterea producerii şi 

traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 

mare de risc, urmând a se realiza o clasificare 

50 

parlam.,    

adoptat    

de Senat 

15.06.21 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(326/R din 22.06.21) 
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PLx 436/2018 

producerii şi traficului ilicit 

de substanţe dopante cu grad 

mare de risc 

a substanţelor dopante în două categorii, 

substanţe dopante cu grad mare de risc şi 

substanţe dopante specifice, realizându-se 

astfel o corelare între individualizarea 

sancţiunilor contravenţionale aplicate şi 

categoriile de substanţe dopante, în raport cu 

efectele acestora asupra sănătăţii. De 

asemenea, se prevede creşterea numărului 

membrilor Consiliului de prevenire şi 

combatere a traficului ilicit de substanţe 

dopante, prin introducerea a doi noi membri, 

un membru din partea Secretariatului General 

al Guvernului şi un membru din partea 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor 

2 PLx 265/2021 

Proiect de Lege privind 

abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în 

domenii care nu fac obiectul legilor organice, 

de la încheierea primei sesiuni ordinare a 

anului 2021, până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2021 

Guvern,   

adoptat   

de |Senat 

22.06.21 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(328/R din 23.06.21) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Plx 592/2020 

 

 

 

Propunere legislativă pentru 

modificarea alin.(3) al 

art.43 din Ordonanţa de 

urgenţa nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de 

Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de 

COVID-19 – raport comun 

cu Comisia pentru 

administrație și Comisia 

pentru apărare 

Modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, precum 

şi modificarea Legii nr.55/2020. Prin proiect 

se preconizează ca instituirea stării de alertă la 

nivelul mai multor judeţe ori la nivel naţional, 

atât ca regulă generală, cât şi în situaţia de 

criză generată, în prezent, de pandemia de 

COVID-19, să se facă prin ordonanţă de 

urgenţă a Guvernului 

2 parlam.,  

respins de 

Senat 

10.02.21 

11.05.21 

26.05.21 

Raport de respingere 

(330/R din 23.06.21) 
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4 

 

 

 

 

 

 

PLx 436/2018 Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr. 104/2008 privind 

prevenirea şi combaterea 

producerii şi traficului ilicit 

de substanţe dopante cu grad 

mare de risc 

Modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 

pentru prevenirea şi combaterea producerii şi 

traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 

mare de risc, urmând a se realiza o clasificare 

a substanţelor dopante în două categorii, 

substanţe dopante cu grad mare de risc şi 

substanţe dopante specifice, realizându-se 

astfel o corelare între individualizarea 

sancţiunilor contravenţionale aplicate şi 

categoriile de substanţe dopante, în raport cu 

efectele acestora asupra sănătăţii. De 

asemenea, se prevede creşterea numărului 

membrilor Consiliului de prevenire şi 

combatere a traficului ilicit de substanţe 

dopante, prin introducerea a doi noi membri, 

un membru din partea Secretariatului General 

al Guvernului şi un membru din partea 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor 

50 

parlam.,    

adoptat    

de Senat 

24.06.21 

Raport suplimentar 

de aprobare cu 

amendamente 

(326/RS din 24.06.21) 

 

5 

 

 

- 

Raport comun privind 

numirea Avocatului 

Poporului – raport comun 

cu Comisia similară de la 

Senat 

- 

Grup 

parlam. 

PNL 

și UDMR 

17.06.21 

23.06.21 

Raport comun  

de aprobare  

(25/RC din 23.06.21) 

 

 

             VII. Comisia pentru apărare 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

 

 

Plx 592/2020 

 

Propunere legislativă pentru 

modificarea alin.(3) al 

art.43 din Ordonanţa de 

urgenţa nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de 

Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru 

Modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, precum 

şi modificarea Legii nr.55/2020. Prin proiect 

se preconizează ca instituirea stării de alertă la 

nivelul mai multor judeţe ori la nivel naţional, 

atât ca regulă generală, cât şi în situaţia de 

criză generată, în prezent, de pandemia de 

COVID-19, să se facă prin ordonanţă de 

2 parlam.,  

respins de 

Senat 

10.02.21 

11.05.21 

26.05.21 

Raport de respingere 

(330/R din 23.06.21) 
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prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de 

COVID-19 – raport comun 

cu Comisia pentru 

administrație și Comisia 

juridică 

urgenţă a Guvernului 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat 
 

 

➢ Declarații politice 

 

 

România plânge sub urgia apelor și guvernanții își etalează mușchii în bătăliile lor interne pentru ciolanul funcției de 

președinte de partid. Românii sunt încovoiați de griji sub năpasta vijeliilor și guvernanții își trâmbițează între ei triumfuri 

individuale ca să aibă ce adulmeca politrucii care migrează din spatele unui candidat în poza celuilalt. PNRR-ul în care și-au 

bugetat onorarii nesimțite pentru consultanții lor politici zace, contestat si penibil la Bruxelles, in timp ce bugetul tării geme 

sufocat de neputințele lor de a construi sau crea bunăstare. Romania a obținut 610.000 de euro de la Bruxelles pentru a sprijini 

activitatea în domeniul culturii, Estonia a obținut 10,6 milioane pentru același obiectiv. Fie și doar acest exemplu arată 

neputința cronică a celor ce promiteau belșug, bune relații și priceperi internaționale de a aduce bani României. Guvernarea 

PNL-PLUSR e mai neputincioasă și mai dăunătoare chiar decât a fost Guvernul Zero al anului 2016. Are, în parte aceiași 

incompetenți așezați în funcții de responsabilitate bugetară și are în plus o brigadă de cinici înfometați de ciolan. Campaniile 

interne ale partidelor de la putere aduc revelații despre caracterul celor ce se luptă pentru supremația fiecărei echipe. Ei între ei 

dezvăluie apucături bolșevice de acaparare a puterii, ei despre ei povestesc fraude, mârșavii și se amenință cu dosare penale. 

Ar fi utile pentru electorat toate aceste dezvăluiri, dacă ele nu ar ocupa întreg timp și nu ar consuma întreaga energie pe care ar 

fi trebuit să le pună în slujba unei vieți mai bune pentru oameni. În timp ce avem record de absolvenți ai liceelor care nu se mai 

înscriu la examenul de bacalaureat, coaliția de dreapta-stânga ne-a invadat ecranele televizoarelor și computerelor cu 

preocuparea exclusivă pentru introducerea educației sexuale în școli. In timp ce sistemul sanitar colapsează și personalul 

medical din centrele de vaccinare își așteaptă de luni de zile banii, guvernanții își dispută în avans miliardele unei agenții pe 

care au inventat-o și nclus-o șoptit in PNRR pentru realizarea agendei lor mârșave. În timpul guvernării liberale de anul trecut 

am fost singura țară din lume care și-a arestat în spitale oameni fără simptome și fără nevoie de tratament, în timpul guvernării 

liberal-pluseriste suntem singura țară din lume care își propune să vaccineze oamenii pe banii lor. Noi, PSD, din opoziție, în 

timp ce am avut grijă la drepturile oamenilor astfel încât aceștia să nu ajungă în arestul sanitar și să nu mai primească amenzi 

neconstituționale, am sprijinit toate temele mari, strategice astfel încât să trecem mai ușor peste pandemie. Am susținut și 

încurajat prin propriile exemple campania de vaccinare și alinierea la practicile internaționale, dar guvernanții au eșuat în 

implementarea tuturor acestor strategii. Românii sunt înrobiți de datorii cu dobânzi uriașe, pe care le vor plăti scump și copiii 

copiilor noștri, sunt buimăciți de măsuri confuze, de scăderea puterii lor de cumpărare, de neputința, aroganța și lipsa de 

responsabilitate a celor care-i conduc în vremuri și așa foarte grele. Oamenii sunt speriați de lipsa de grijă, viziune și păsare a 

celor care ar trebui să le asigure o viață mai bună. Admit că la precedentele alegeri partidele care astăzi formează coaliția de 

guvernare aveau ingrediente care să seducă electoratul, dar toate aceste ingrediente s-au dovedit a fi retorică seacă, doar vorbe 

meșteșugite care au ascuns caractere găunoase.  

Admit că înțeleg pe alocuri preferința unor alegători pentru a experimenta partide și oameni noi la putere, dar ce folos, dacă 

acești oameni se dovedesc a fi mai corupți moral și incapabili managerial decât au fost vreodată oamenii politicii PSD-iste care 

a adus deopotrivă bunăstare si speranță. Cel mai recent studiu publicat de Transparency International ne arată limpede că după 

plecarea PSD-ului de la guvernare a crescut și corupția la nivel guvernamental și deznădejdea românilor. Să păstrăm aceste 

lucruri în minte când vom vota data viitoare, oameni buni! 
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Deputat 

Eugen Bejinariu 

 

*** 

 

Lipsa oricărei strategii în domeniul apelor produce victime 

 

 

Domnule Președinte de Ședință 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Trăim momente dramatice! Ploile au făcut prăpăd în toată țara. Viiturile au răpit vieți omenești. 12 oameni izolați de ape au 

fost salvați cu “tiroliana” după 24 de ore de eforturi. A pierit sub ape campionul nostru de automobilism off-road, Adrian 

Cernea. 

10 mii de hectare de teren agricol cultivate cu cartofi, țelină, sfeclă sunt compromise. Fermierii disperați se descurcă cum pot. 

Fac șanțuri de desecare și încearcă să evacueze apa cu pompe mari. Drumurile locale s-au transformat în canale navigabile iar 

gospodăriile sunt grav afectate. 

În tot acest timp autoritățile tac. Avem un minister al mediului, apelor și pădurilor dar acesta e ocupat cu urșii!!!! Nu contează 

că deșeurile venite din exterior ne invadează. Despre intemperii NIMIC! 

Nu avem o poziție oficială față de fenomenele meteo. Am căutat știri pe site-ul ministerului. Cu greutate am găsit: “Din 

bugetul Fondului pentru Mediu au fost alocate sume importante pentru programe și proiecte – pentru ape: Programul de lucrări 

destinat prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de 

gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.” Atât și numai atât despre ape! 

Domnilor guvernanți, specialiști în domeniul gospodăririi apelor au elaborat planuri de amenajare a apelor, scheme-cadru pe 

bazine hidrografice. Nu aveți decât să le consultați și aplicați! 

Premierul Florin Cîțu recunoaște că inundațiile au creat o situație dificilă. Șeful Guvernului a avertizat instituțiile din 

subordine că evoluția situației este imprevizibilă. ”Nu știm ce se va întâmpla în perioada următoare. Aș vrea să fim precauţi, să 

ne pregătim pentru cele mai dificile situaţii şi toată lumea rămâne în contact, nimeni nu pleacă nicăieri, nu ne luăm concediu, 

nu ne luăm liber zilele acestea, suntem toţi pregătiţi să intervenim în orice moment. Apoi aş vrea să avem o discuţie, să vedem 

ce se întâmplă cu specialiştii de la meteo şi hidro, să ne spună la ce să ne aşteptăm în zilele următoare”, a precizat Cîţu, la o 

videoconferinţă online cu prefecţii, la care a participat ministrul de Interne, Lucian Bode, şi ministrul Mediului, Tanczos 

Barna, precum şi secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.  

În sfârșit, Guvernul a adoptat o măsură, duminică la prânz: Fără evenimente în zonele cu avertizare meteo!!!  

Este prima masură…de urgență! 

Nu, nu sunt momente vesele! Situația e prea gravă. 

Personal, nu pot cataloga un asemenea comportament al autorităților!  

Rămâne să decidă cei care i-au trimis la guvernare. 

Vă mulțumesc,  

 

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.ro/un-fost-primar-despre-lupta-dintre-florin-citu-si-ludovic-orban-multora-le-au-murit-mintile.html
https://www.capital.ro/tragedie-in-romania-dupa-ce-un-tanar-din-mures-a-murit-dupa-ce-a-fost-luat-de-ape-inundatiile-fac-prapad-in-tara.html
https://www.mai.gov.ro/
https://www.capital.ro/raed-arafat-anunta-alerta-in-romania-suntem-cu-incidenta-avertizarilor.html
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Pe 24 iunie purtăm ie cu mândrie 

 

 

Stimate colege,  

Stimați colegi, 

Săptămâna aceasta nu o să mă refer la politică, nu o să mă refer la controversele de zi cu zi. Am ales ca azi să mă refer la 

elementele de identitate națională, la acele elemente care ne definesc ca neam. Zilele acestea, mai exact pe data de 24 iunie, 

celebrăm un element de identitate pentru noi, românii – ia. Portul nostru tradițional nu ar fi complet fără ia strămoșească.  

Ia românească si portul popular sunt o adevărată comoară culturală, un simbol al identităţii şi creativităţii spaţiului românesc, 

care dăinuie din timpuri străvechi. Mă bucur văzând interesul crescând, de la an la an, al celor mari si celor mici pentru 

tradițiile românești si pentru acest format vestimentar  românesc de o frumuseţe unică şi originală, înzestrat cu credințe, simț 

estetic si sentimente. 

Ia românească este unică în lume, la fel cum tradițiile și obiceiurile populare românești sunt notă distinctă a românilor într-o 

lume aflată în plin proces de globalizare. Avem o obligație de a contribui la conservarea și perpetuarea acestora și pentru 

generațiile următoare. Este normal ca fiecare dintre noi să caute modalități în care să ne protejăm bunurile naționale. 

Personal, îmi doresc să menținem vie tradiția și obiceiurile românești, muzică și portul popular. Cu toate că moda se schimbă 

de la an la an și omul cade pradă adesea tentației de a i se plia, portul tradițional va fi pentru totdeauna o parte esențială a unui 

popor. 

Totodata, ia reprezintă istoria și povestea neamului românesc, iar în ultimii ani a ajuns și sursă de inspirație pentru marii 

designeri. Artiștii populari definesc ia ca fiind o însumare de “însemne magice cusute cu grijă, care aveau menirea de a proteja 

purtătorul de spiritele rele”. 

Frumusețea cămășii populare românești a făcut înconjurul pământului. Reginele României, Elisabeta și Maria, au purtat-o cu 

mândrie pretutindeni, iar unul dintre cei mai mari pictori ai lumii, Henri Matisse, i-a imortalizat frumusețea într-o lucrare 

celebră, expusă la Muzeul de Artă Modernă din Paris: „La Blouse Roumaine”. 

Povestea iei românești este una milenară, având o istorie foarte veche. Mă bucur că anul acesta am putut să contribui la 

promovarea iei românești prin intermediul unui eveniment special al cărei organizator sunt.  

Pe 24 iunie, orice român și româncă ar trebui să poarte cu mândrie ia.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Bulai Oana-Gianina 

 

*** 

 

Puterea de cumpărare a românilor 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

Am citit la finalul săptămânii trecute o declarație halucinantă a domnului prim-ministru Florin Cîțu, care a afirmat că în 

România s-a înregistrat „o creștere puternică a Puterii de Cumpărare a Românilor”.  Eu mă întreb ce mănâncă și ce bea domnul 

Cîțu când face astfel de afirmații? 

Nu vreau să se înțeleagă că aș face o aluzie nepotrivită la adresa domnului  prim-ministru, cum că ar mânca sau ar bea ceva 

necuvenit! Chiar mă întreb ce alimente consumă, pentru că nu observă cât de mult au crescut prețurile în timpul guvernării 

sale.  

Dacă ne uităm pe datele Institutului Național de Statistică, vedem că de la începutul anului, sub bagheta de prim-ministru a 

domnului Cîțu, prețul la cartofi a crescut cu 14%, la legume cu 10%, la fructe cu 12%, la ulei cu 8%.  

Dacă ne uităm și la celelalte cheltuieli obișnuite ale oricărui cetățean, vedem că la energie tarifele au crescut în doar 5 luni de 

zile cu peste 18%, iar față de anul trecut creșterea este de 17%. La carburanți avem o creștere de aproape 8% în primele 5 luni 

ale anului, iar față de anul precedent creșterea e de 7%. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.21 - 2021  
Săptămâna 22 - 25 iunie 2021  

 

 

35 

 

Dacă domnul Cîțu își va propune să își renoveze locuința în acest an, va constata că prețurile la materialele de construcții au 

explodat cu 30% în perioada în care dânsul a condus Guvernul României.  

Deci îl întreb, pe domnul Cîțu, ce mănâncă și ce bea înainte de a scrie postări pe rețelele de socializare, prin care ne spune că 

economia merge fantastic și că avem o “mare” creștere a  puterii de cumpărare? 

Cum poate să vină cu astfel de afirmații prin care parcă își propune să își bată joc de categorii mari de cetățeni? Cum poți să îi 

spui unui pensionar că i-a crescut puterea de cumpărare, după ce tu, premier, ai decis înghețarea pensiilor? 

Cum poți să vorbești de creșterea nivelului de trai, când prețurile la energie, carburanți și alimente de bază au explodat, iar în 

același timp, tu premier, anulezi majorarea alocațiilor pe care ai promis-o ca ministru al Finanțelor înainte de alegerile de anul 

trecut? 

Îl invit deci pe domnul Cîțu să coboare cu picioarele pe pământ! Să meargă la piață, dacă are curajul, să vorbească cu 

pensionarii, cu părinții, cu bunicii și să vadă astfel realitatea așa cum este cu adevărat, nu cum e cosmetizată de unele cifre 

comandate!  

 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

 

*** 

 

Fostul primar al comunei Crivăț din județul Călărași, vizat de anchete penale. Acuzații grave lansate de subalterni privind fapte 

de corupție ale primarului. Prejudiciu în cuantum de 300.000 lei nerecuperat. Contracte “cu dedicație” pe bani publici ! 

Au fost acțiuni fără precedent în Primăria comunei Crivăț din județul Călărași, când comanda instituției a fost preluată în 

perioada 2012-2020 de către primarul Ion Robu. Se vorbește despre presiuni constante privind forțarea prevederilor legale și 

cercetări penale finalizate suspect cu soluții de clasare. 

Pe lângă aceste acuzații, există informații cu privire la faptul că  primarul în cauză și-a favorizat apropiații, oameni fideli lui. 

După acest model, între autoritatea contractantă Primăria comunei Crivăț, reprezentată prin primar Ion Robu, în calitate de 

achizitor și o societate comercială a fost încheiat un contract, având ca obiect executarea de lucrări de pietruire drumuri în 

comuna Crivăț din județul Călărași.  

Prețul contractului a fost stabilit la suma de aproape 100.000 lei, iar lucrările trebuiau finalizate până la data de 31.12.2013. 

Deși prețul a fost plătit de către achizitor, conform facturilor emise de acesta, lucrările nu au fost executate nici până astăzi 

23.06.2021. Primăria comunei Crivăț a efectuat plata lucrărilor ce făceau obiectul contractului fără ca executantul să presteze 

lucrările la care s-a obligat. 

Aceste date au ajuns și la urechile procurorilor anticorupție, care au efectuat cercetări cu privire la anumite “practici” din 

cadrul Primăriei Crivăț, formându-se dosarul nr. 748 /P/2017 la DNA, dosar preluat ulterior de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Călărași. În dosar este vorba de o cantitate de 800 tone de piatră, comandată și achitată de Primăria Crivăț, care în 

realitate nu a fost niciodată livrată. 

Pentru elucidarea cazului, au fost audiați  mai mulți conducători auto de către Poliția Economică Călărași , din declarațiile lor 

rezultând că semnăturile de pe avizele în cauză erau false. Nici nu se putea altfel din moment ce  consilierul personal al 

primarului, era specialist al falsului, fiind angajat în primărie cu o diplomă de liceu falsificată. 

Reclamația  la DNA a fost făcută  chiar de secretarul primăriei, dar dosarul a fost blocat de IPJ Călărași  în mandatul domnului 

Iorga Marian, care executa comenzi politice.  

Fiind primar în comuna Crivăț, te joci cu banii publici, mai ales când procurorul obligat să-ți cerceteze faptele te 

recompensează cu soluții de clasare. Este cazul dosarului menționat anterior,  înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Călărași în care primarul Robu în calitate de suspect, a fost premiat de procurorul Drumcea cu o soluție de clasare. În aceeași 

cauză, același procuror încalcă și dreptul părții vătămate de a ataca această soluție, uitând să-i comunice ordonanța de clasare. 

Astfel achizitorul Primăria Comunei Crivăț, prin primarul Ion Robu, a procedat în mod ilegal la plata facturilor emise de către 

executant pentru 800 tone de piatră, deși cunoștea foarte bine situația din teren privind neexecutarea culpabilă a contractului. 

Respectând același tipar, primarul Robu încheie un alt contract având ca obiect executarea de lucrări de împrejmuire și 

toaletare cimitir comunal, prețul contractului fiind stabilit la suma de 300.000 lei TVA inclus. De această dată costul lucrărilor 

cuprinse în contract a fost supraevaluat, achizitorul plătind  bani grei pentru lucrări ce în realitate valorau în jur de 100.000 lei. 

Prin achitarea celor două contracte, în condițiile neexecutării  lor și a supraevaluării lucrărilor, a fost creat un prejudiciu în 

cuantum de 300.000 lei în bugetul statului, buget de unde au fost decontate pretinsele lucrări.  
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Raportat la cazurile semnalate am formulat denunțuri, în vederea stabilirii corecte a situației de fapt, identificării persoanelor 

responsabile și a recuperării prejudiciului cauzat. 

Rezumat: primar corupt, lucrări “cu dedicație” pe bani publici ! Recompensă: Clasare pentru infracțiunile comise ! Cu așa 

procurori, rentează să fii primar în comuna Crivăț ! 

 

 

Deputat 

Dumitru Coarnă 

 

*** 

 

Hagi, Educația și cei 7 ani de-acasă 

 

 

La început, vă dau 2 vești extrem de proaste. 

Prima este că peste 10% dintre copiii de clasa a VIII-a care ar fi trebuit să susțină examenele la Evaluarea Națională nu s-au 

înscris deloc la acest examen. 

 

A doua veste este ca peste 22% dintre copiii de clasa a XII-a care ar fi trebuit să susțină examenul de bacalaureat nu pot, din 

cauza corigențelor. 

Culmea este că, în perioada pandemiei, guvernanții de dreapta nu numai că nu au făcut nimic pozitiv pentru educația copiilor 

noștri, dar, din lipsă de interes, lipsă de viziune, lipsă de dragoste de carte, au reușit să creeze școlii românești o mare problemă 

- această involutie de 1 an și jumătate se va repercuta negativ, mulți ani, asupra rezultatelor la învățătură ale tinerilor țării 

noastre. 

În aceste condiții, în care țara este condusă în majoritate de sfertodocți cu nasul pe sus (fără nici un motiv, pentru ca știm din 

moși-strămoși ca ‘’…prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul…’’), singura șansă este educația pe care noi, părinții, le-o 

dăm acasă, copiilor noștri. 

Deoarece statul, în condițiile actualei guvernări de dreapta, nu numai că nu este un partener în procesul de educație, ci este, din 

păcate, un dușman. 

Iar un exemplu minunat al educației oferite de cei 7 ani de-acasă este exemplul lui Hagi, care, din postura de mare campion, 

recunoscut unanim pe plan mondial, s-a întors acasă, la Farul Constanța și face un lucru extraordinar de frumos: legenda Hagi 

recreează legenda Farul. 

Mulți dintre aceia care și-au bătut joc de cuvintele pe care le folosea genialul fotbalist nu au avut nici mintea și nici educația 

necesară pentru a vedea cât de clar era adevărul de dincolo de vorbe. 

Aceștia nu vad, nici acum, ce pildă superbă oferă un om care toată viața și-a iubit și și-a ascultat părinții: un specialist de înaltă 

clasa, împlinit personal și profesional, dă înapoi comunității de unde a plecat sa cucerească lumea (acea comunitate care l-a 

respectat, l-a iubit și l-a susținut la începutul carierei, atunci când avea cea mai mare nevoie) o parte din energia lui, din 

cunoștințele lui, din viața lui de star de faimă mondială. 

Copii, astăzi, în plină perioadă de examene care vă vor defini traseul profesional vreme îndelungată, vă urez să fiți cât mai 

mulți cei care, din postura de învingători al valurilor vieții, peste ani, să vă întoarceți frumos, ca exemple vii pozitive, acolo de 

unde ați plecat. 

Din păcate, pentru voi, cei care acum sunteți în perioada de examene, aceasta nu va fi victoria educației pe care ar fi trebuit să 

v-o ofere școala și pentru care ar fi trebuit să vă sprijine guvernul. 

Dar, cu siguranță, va fi cea mai frumoasă și mai trainică victorie a celor 7 ani de-acasă și a iubirii pe care v-o poartă părinții 

voștri. 

 

Deputat 

Daniel Florea 

 

*** 
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Guvernarea Dreptei: România se scufundă în gunoaie, șobolanii au umplut Capitala, urșii au devenit animale 

domestice, iar viiturile de pe Prut înghit hectare de teren din nord-estul țării 

 

Stimați membrii ai Parlamentului României, 

A trecut un an și nouă luni de când guvernarea Dreptei a preluat puterea, iar România se află în pragul unui dezastru ecologic 

pe toate planurile.  

În tot acest timp, România a devenit țara cu a doua cea mai slabă rată de reciclare a deșeurilor din Uniunea Europeană, și am 

ajuns să fim efectiv îngropați în gunoaie în zonele din jurul marilor orașe din cauza zecilor de vapoare și sutelor de TIR-uri cu 

deșeuri care sosesc de peste tot din lume. Cel mai grav este că are de suferit calitatea apei potabile și a aerului, deci până la 

urmă, noi toți românii. 

Este intolerabil că au ajuns căpușele să gonească familiile cu copiii din parcurile din Capitală, iar șobolanii și pisicile să 

bântuie pe străzile Bucureștiului, în timp ce oamenii nu au apă caldă să se spele, la fel ca pe vremea lui Ceaușescu. Sunt zone 

întregi în care nu se mai ridică deșeurile menajere. În paralel locuitorii Bucureștiului resimt zilnic depășirile limitelor de 

poluare prin aerul irespirabil generat de arderile necontrolate de la gropile de gunoi din jurul orașului.  

În tot acest timp, în mai multe zone din țară avem case izolate, drumuri închise, hectare de teren inundate din cauza ploilor 

abundente din ultimele săptămâni, iar în următoarea perioadă urmează caniculă și fenomene meteo extreme, dar guvernanții 

sunt ocupații cu luptele interne din propriile partide, nu au timp de prostii. 

Unde sunt perdelele forestiere de care avem nevoie pe drumurile naționale, unde sunt controalele din fiecare ocol silvic, unde 

sunt filtrele pentru descoperirea transporturilor ilegale de lemn. Nu știm pentru că de la începutul acestui an, au fost secretizate 

de Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR toate elementele cheie ale sistemelor informatice și de raportare ale aplicațiilor de 

identificare a tăierilor ilegale de păduri. În acest fel, prin „grija” guvernării Dreptei, oricine poate jefui în voie pădurile, poate 

transporta ilegal lemnul tăiat pentru că nu se mai vede. Sistemele respective sunt orbite, opinia publică nu mai are acces la 

informațiile necesare.  

Este de prisos să mai aduc în atenție o problemă pe care aleșii locali din județul Botoșani au semnalat-o guvernanților Dreptei 

și anume eroziunile malurilor Prutului care din cauza viiturilor repetate sunt luate de ape, iar țara noastră pierde hectare de 

teren și oamenii riscă să se trezească cu gospodăriile în apele râului, în special în zona comunei Hudești și pe linia Oroftiana-

Darabani-Rădăuți Prut, la granița cu Ucraina. Tot în județul Botoșani, și tot în Hudești au început să apară urșii de la vecinii 

ucraineni, ce-i drept deocamdată mai puțini la număr decât cei care au luat cu asalt străzile din Târgu Mureș și Brașov.  

Trebuie să știți de asemenea că România are din 2018 Planul Național de Acțiune pentru Conservarea Populației de Urs brun, 

dar bineînțeles că Ministerul Mediului încalcă toate prevederile și nu aplică nicio măsură prevăzută pentru conservarea 

populației de urs, siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. România nu are suficient personal calificat și echipat pentru 

intervenții rapide, nu există arme neletale, nu s-a reușit absorbția celor 10 milioane de euro pentru implementarea măsurilor de 

conservare a urșilor. 

Dacă ne întoarcem la vestitul PNRR, constatăm că la ultima variantă au fost diminuate considerabil alocările destinate energiei 

regenerabile prevăzute la capitolul „Energie și tranziție verde” 

Dragi colegi, acestea sunt pe scurt câteva din problemele reale cu care se confruntă românii din diferite părții ale țării și care 

reclamă intervenția urgentă a ministrului Mediului și a subordonaților săi, dar din păcate, se pare că nu avem ministru, nu 

avem autoritate națională care să se intereseze cu adevărat de  soarta oamenilor, fie că e vorba de importurile masive de 

deșeuri, de gunoaiele de pe străzi, de aerul irespirabil, de șobolanii și căpușele care au luat cu asalt parcurile și cartierele 

bucureștenilor, de inundațiile din țară, de viiturile care macină malurile Prutului, de tăierile ilegale de lemn, de alocările ridicol 

de mici pentru energie verde.  

Nu-mi rămâne la final decât să trag o singură concluzie. Demisia domnule ministru Barna Tanczos! Demisia domnule Dan 

Barna! Demisia domnule Florin Cîțu! 

Vă mulțumesc. 

Deputat 

Alexandra Huțu 

 

*** 
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După școala de acasă, a venit examenul din clasă. Elevii, eroi ai unui sistem educațional uitat 

 

 Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat din acest an vor aduce în sălile de clasă 131.000 de elevi absolvenți ai 

claselor a VIII-a, respectiv 114.000 de elevi absolvenți ai claselor a XII-a. Un număr cu mult diminuat, cota înscrierilor la cele 

două examene fiind cea mai mică din ultimii ani, fapt subliniat chiar și de ministrul educației. 

 Nu ajută pe nimeni faptul că ministrul, de pe margine, anticipează un eșec al unei generații de tineri creat cu simț de 

răspundere chiar de domnia lui. Discursurile au primat în fața unor decizii care, dacă erau luate, schimbau realitatea de astăzi, 

în care vedem că 34.000 de elevi, înmatriculaţi în anul şcolar 2020 – 2021 în clasa a XII-a, nu sunt înscrişi la examenul 

național de Bacalaureat, iar cei înscriși nu sunt bine pregătiți. Un rezultat dat de un cumul de acțiuni nefericite pe care PSD l-a 

preconizat și pe care coaliția de guvernare l-a ignorat din ambiție.  

 Singurii eroi ai învățământului pe timp de pandemie au fost și sunt elevii și profesorii. S-au mobilizat fără niciun 

ajutor din partea cabinetului Cîțu și au reușit să facă față inacțiunii unui întreg aparat executiv atunci când au cerut consiliere 

psihologică, tablete, sprijin tehnic și didactic. Elevii si profesorii s-au ajutat reciproc, unii au creat platforme de învățare 

paralele, aplicații și rețele de comunicare comună pentru a susține învățământul în continuare, în ciuda interminabilei „vacanțe 

de vară” impusă de Guvern. Fără dorința lor pentru studiu, situația era poate mult mai gravă decât cea pe care ministrul 

educației o constată astăzi și care abia acum a aflat că sunt localități în România unde nu este semnal la telefon sau internet. 

 Este păcat și vă spun de ce: România are nevoie de acești tineri, de ideile și implicarea lor pentru dezvoltarea societății 

ca întreg. În toate dialogurile avute cu ei am constatat o dorință comună de a continua aici, în România și pentru asta au nevoie 

de susținerea noastră. Ideile lor sunt aplicabile, reale și mature. Sunt convinsă că există multiple soluții care ar putea veni în 

spijinul acestor tineri, însă trebuie implicare și dorință din partea guvernanților de a le pune în practică. Un exemplu este 

oferirea de vouchere culturale, inițiativă pe care o susțin personal și care mi-a fost făcută cunoscută de asociațiile de elevi din 

România.  

De aceea, insist ca elevii să fie consultați și spijiniți în permanență! Ei sunt adevărații iubitori de țară și cei care merită apaluze 

pentru că au muncit în ciuda piedicilor puse de cei care ar fi trebuit să le fie sprijin. Eroi ai unui sistem educațional schilodit, 

care trebuie încurajați astăzi, mai mult ca oricând. Succes la examen! 

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 

 

 

 

Mincinosul Cîțu trebuie să plece! 

 

Stimați colegi,  

 

Premierul Florin Vasile Cîțu crede că e simplu să convingă "niște colegi" de partid să-l susțină pentru șefia PNL, în condițiile 

în care a "convins o Românie să fie prim-ministru”. Declarația sa a fost făcută săptămâna trecută la Alba Iulia, după o întâlnire 

cu filiala locală a PNL.  

Întrebarea mea pentru domnul Florin Vasile Cîțu este când mai exact a convins acea Românie? Oare prin 2011 când a fost dat 

afară de la locul de muncă pentru că a fost prins făcând speculații împotriva monedei naționale? Să ne aducem aminte că 

Florin Vasile Cîțu s-a remarcat ca trezorier al ING Bank în timpul atacului speculativ asupra leului, din toamna anului 2008. În 

acel moment, mai multe bănci românești au crescut dobânzile, alături de ING participând și Bancpost și Unicredit. Băncile 

românești au acționat atunci în numele unor clienți internaționali, respectiv giganți bancari precum JP Morgan, Morgan 

Stanley și Barclays. Băncile respective au ”pariat” împotriva leului și ar fi câștigat bani mulți dacă leul ar fi scăzut puternic 

față de euro. BNR a dejucat planurile speculanților, însă aceasta a dus la creșterea dobânzilor pentru românii cu credite în lei. 

Sau oare a convins Cîțu în primăvara anului trecut când a fugit ca un laș de votul Parlamentului ca nu cumva să fie votat de 

PSD ca prim-ministru?  
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Pe urmă ar mai fi de lămurit și care Românie a fost convinsă de Cîțu? România "educată" a lui Iohannis? Sau România mai 

puțin educată care acum se vaccinează pentru niște mici gratis? Apropo de campania de vaccinare a domnului Florin Vasile 

Cîțu: aceasta are un "succes" atât de mare la public încât guvernul a început să închidă centrele de vaccinare, să reducă 

programul acestora, iar dozele de vaccin neutilizate se vând în alte țări. Un dezastru! Și asta este rezultatul implicării directe și 

deosebite a premierului Cîțu! Românii nu mai cred în propaganda oficială și nu îl mai cred pe Cîțu! De aceea se vaccinează din 

ce în ce tot mai puțini. Dar Cîțu nu vrea să recunoască și se minte singur! 

Din câte știu, până acum Florin Vasile Cîțu nu a convins pe nimeni. În afară de Iohannis. El a fost desemnat de președinte, în 

urma unor negocieri politice, nu a fost ales de nicio Românie. Cîțu este prim ministru pentru că așa a vrut pohta lui Iohannis, 

nu românii. Să nu uităm că PNL a pierdut alegerile parlamentare din Decembrie 2020 și doar prin implicarea fățișă a 

președintelui Iohannis, la limita Constituției, peneliștii au reușit să se mențină la guvernare în coaliția de "dreapta" cu USR și 

UDMR.  

 

Așadar, când îl mai auziți pe Cîțu declarând ceva, neapărat să verificați informația! Omul se crede super-erou (de filme de 

ficțiune), dar în realitate e un gogoman care a ajuns să mintă precum respiră! Cîțu e în stare să creadă tot ceea ce scoate pe 

gură. Inclusiv propriile sale minciuni și fabulații. El conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare, dar el 

vede numai "lucruri fantastice"! Delirant! România trăiește de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi 

astronomice. Prețurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit bunuri 

de lux, medicamentele esențiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a 

depășit 6 lei. Acestea sunt ”lucrurile fantastice” ale lui Cîțu! Iar în tot acest timp, Cîțu ne minte că trăim bine. 

 

Cîțu și gașca sa de ”dreapta” au mințit și au făcut mult prea mult rău țării! Prin toate lucrurile lor ”fantastice”, au transformat 

România într-o țară eșuată. De aceea, fiecare parlamentar responsabil are datoria de a susține și de a vota moțiunea de cenzură 

a PSD! România are o singură soluție pentru a ieși cu bine din această criză: Cîțu și Guvernul său trebuie să plece! 

 

 

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

Stimate domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Multă vreme, ţările emergente erau considerate un motor al economiei mondiale. De doi ani, însă, acestea dau semne de 

oboseală. Din această cauză, dar și mânat de competiția cu Republica Populară Chineză, președintele SUA a anunțat lansarea 

unui plan de infrastructură pentru țările emergente, unde, îndrăznesc să spun, s-ar încadra și țara noastră. 

Este o inițiativă nouă, care apare ca o surpriză, fiind principalul anunț al întâlnirii G7 de acum 2 săptămâni. Un proiect care 

presupune un parteneriat cu statele mai puțin dezvoltate pentru modernizarea infrastructurii, bugetul anunțat fiind de 40.000 

miliarde dolari. Sună bine, nu-i așa? 

În același timp, eu cred că ar trebui să fim mai circumspecți când evaluăm astfel de declarații. Vă reamintesc anunțul făcut de 

Adrian Zuckerman, fostul ambasador SUA la București, înainte de campania electorală de anul trecut, cu privire la derularea 

unui nou proiect pentru România, împreună cu Polonia, pentru construirea unei autostrăzi și a unei căi ferate, care să lege 

Constanța, de la Marea Neagră, cu Gdansk, de la Marea Baltică. A fost lăudat și aplaudat zile în șir. Apoi, s-au instalat liberal-

progresiștii la putere și nimeni nu a mai suflat o vorbă. 

Nu mă apuc să le reproșez ceva americanilor. Pot să spună ce vor. Sunt banii lor și ei decid cum îi investesc. Dar aș vrea să-i 

întreb pe incompetenții rezilienți de la guvernare dacă au ceva de spus despre asta. Ați inițiat un demers, ceva, domnilor Drulă 

și Popescu? Sau nu vreți să deranjați? 

E clar că nu trebuie să ne facem iluzii cu privire la dezvoltarea acestor proiecte cu bani din fondul american de investiții cat 

timp acești incompetenți corupți se află la conducere. Sunt buni numai de scris conținut pe bloguri și de atribuit concesiuni și 

alocări cu dedicație, la sume cu multe zerouri, pe datorie, în numele românilor. 

Planul occidental nu este, în acest moment, pentru noi. Intenția celor mai dezvoltate state de a dezvolta infrastructura în 

economiile emergente va fi realizată prin mobilizarea capitalului privat și va da rezultate acolo unde vor exista planuri de cu 
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totul altă viziune și calitate, nu de tipul celor livrate de coaliția austerității și incompetenței dovedite în deja compromisul plan 

de redresare și reziliență. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Marian Mina 

 

*** 

 

Precedentul extrem de periculos pentru democrație generat de votul moțiunii simple împotriva ministrului Ghinea 

 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 

Dragi colegi, 

Am asistat, săptămâna trecută, la un moment istoric în Parlamentul României, deosebit de grav pentru democrația țării. Votul 

dat pentru moțiunea simplă prin care PSD a cerut demisia ministrului Cristian Ghinea nu a demonstrat doar faptul că dreapta a 

reușit cu greu să se grupeze și să producă un simulacru de scut în fața ministrului, ci că s-a pretat să încalce flagrant 

Regulamentul Camerei Deputaților. Era de așteptat un asemenea gest de deteriorare consistentă a democrației făcut de niște 

politicieni cu agendă străină și antinațională, incompetenți și interesați doar de păstrarea captivă a puterii.  

Faptul că s-au încolonat pentru Cristian Ghinea și că au apelat la noi artificii care încalcă legea nu doar că îi decredibilizează și 

mai mult pe politicienii dreptei, ci le confirmă observațiile sociologilor și politologilor, conform cărora au ajuns să-i definească 

un singur numitor comun- setea de putere!  

Nu se poate să cataloghezi în alt mod, mult mai temperat, subterfugiul tehnic la care au apelat ca să păstreze în funcție un 

ministru incompetent, să facă în ciudă opoziției și tuturor românilor și ca să-și vadă interesele obscure, realizate prin banii care 

vor ajunge, în cele din urmă, în țară via PNRR.  

Nu este nici normal și nici nu face cinste nimănui să forțezi legea când tu însuți ești membru în Legislativ și principalul tău 

atribut este să legiferezi în folosul tuturor! 

Nu este acceptabil nici din punct de vedere moral, dincolo de aspectul juridic, să faci un abuz de putere pentru simplu 

considerent că tu reprezinți puterea!  

Nu este un exercițiu de inteligență interpretarea urechistă și adaptarea normelor parlamentarismului pentru umflarea 

posibilităților de nereușită a moțiunii simple, necesare menținerii în funcție a lui Cristian Ghinea.  

Nu este decât o dovadă în plus de viclenie și rele practici dictate de la tribuna Camerei cu urmări nefaste pentru toți românii! 

Nu este decât un nout tip de precedent periculos, de data asta făcând uz de evoluția tehnică a votului și de condițiile 

pandemice, privind fraudarea lui.  

Nu este decât un alt tertipul al dreptei de trucare a evidentului și a realității. 

Nu este decât un nou prilej pentru suspiciuni privind corectitudinea oricăror decizii pe care Camera Deputaților le va lua prin 

vot.  

Nu este decât un simbol al neîncrederii noastre justificate, a aleșilor opoziției, privind utilitatea exercițiilor democratice pe care 

le facem prin moțiunile simple sau de cenzură. 

Nu mai avem nicio garanție că doamna Prună sau oricare alt coleg de-al său nu va răsturna, iar, pe viitor, o țară întreagă cu 

susul în jos de dragul guvernării sau al unui anumit membru al Executivului.  

Decizia de fraudare a votului electronic nu este decât o nouă pată pe obrazul lor, al membrilor dreptei, dar care va fi 

extrapolată de românul de rând, vitregit de Guvernul Cîțu, asupra întregii clase politice. 

Nu este decât o altă eroare gravă care pune la îndoială credibilitatea deciziilor politice luate de România. 

Această mișcare fățișă și premeditată nu este vreun act de bravură pentru ochii comunității internaționale, mai ales în 

contextele geopolitice și geostrategice atât de dinamice.  

Nu este decât o nouă mostră de involuție și de sacrificare ale binelul general în favoarea intereselor de gașcă. 

Nu este decât un prilej de care dreapta trebuie să profite și să-și ceară măcar scuze pentru jaful care urmează prin PNRR și pe 

care l-a (re)legitimat săptămâna trecută. 

Și mai este un alt moment oportun prin care trebuie să li se dea asigurări tuturor românilor că asemenea gesturi nu vor mai fi 

repetate niciodată!  
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Și nu, nu am obosit, dragi colegi, să folosesc atâtea negații în această declarație politică pe care o susțin astăzi pentru că 

dumneavoastră, cei de la putere, nu vă caracterizează decât aspectele negative întreaga activitate politică, fie ea individuală sau 

colectivă.  

Da, într-o democrație reală nu am vorbi niciodată de asemenea abuzuri și nu am avea nevoie de angajamente ferme că nu se va 

mai pune niciodată problema de astfel de noi derapaje. Numai că dreapta ne-a arătat prin noul demers ilegal că politica de 

sărăcire și îndatorare a țării prin PNRR este una asumată indiferent de riscuri sau de legi. Iată de ce, dincolo de toate 

raționamentele pe care PSD le-a menționat în textul moțiunii de cenzură, România are cu adevărat nevoie de revenirea la 

normalitate! Doar prin reimpunerea normalității și corectitudinii decizionale vom putea determina din nou creșterea nivelului 

de trai, atât de necesar în contextul nefast al pandemiei.   

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Miza privatizării mascate a sistemului medical este trimiterea pacienților de la stat la privat prin tăierea serviciilor 

medicale gratuite 

 

Stimați membrii ai Parlamentului, 

PNL-USR-PLUS-UDMR vrea să acopere cu orice chip ticăloșia privatizării sănătății și aruncă vina pe orice le iese în cale, mai 

puțin pe propriile interese financiare. Toate acestea, după ce anul trecut au tăiat 22% din banii destinați sistemului de sănătate, 

au redus cu 39% fondurile pentru spitalele de stat, iar anul acesta nu au cuprins în PNRR bani suficienți pentru îngrijirea 

ambulatorie și asistența primară din zonele rurale și din comunitățile defavorizate.  

Prin așa zisa reformă a Coaliției Dezastrului, banii de la spitalele de stat sunt direcționați la privat. Reprezentanții Dreptei fac 

orice ca să își salveze oamenii și odată cu ei firmele de partid care au fost conectate la conducta de bani publici. 

PSD se opune categoric privatizării sănătății publice și cere imperativ guvernului Cîțu să renunțe la ordonanța de urgență care 

ia din banii publici cel puțin 250 de milioane de euro anual, pentru a umfla conturile și profiturile unităților medicale din 

sistemul privat.  

PSD respinge ferm astfel de măsuri care-i condamnă pe cei fără posibilități la boală și suferință și-i ajută pe cei bogați să 

plătească mai puțin. 

În viziunea guvernului și sub pretextul consolidării sistemului de sănătate crește accesul clinicilor private la banii publici, în 

defavoarea unităților sanitare de stat. Mai puțini bani la stat înseamnă mai puține servicii medicale gratuite la stat și obligarea 

pacienților să meargă la privat, unde vor plăti așa numita coplată peste ceea ce statul transferă din banii publici.  

Prin proiectul de act normativ al Guvernului Cîțu se reglementează posibilitatea unei majorări treptate, până la data de 31 

decembrie 2022, cu maxim 10% a numărului de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de 

furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați. 

Pandemia a demonstrat cu prisosință necesitatea consolidării sistemului de stat, nu a vulnerabilizării lui. Este cunoscut de toată 

lumea faptul că în pofida solicitărilor oficiale, sistemul privat n-a fost dispus să-și deschidă porțile și să participe la efortul 

sanitar anti COVID. Greul a fost dus tot de sistemul public și de personalul medical din sistemul de stat. Se pare că nu a contat 

pentru cei de la Putere. 

Mai puțini bani pentru sistemul de sănătate public în favoarea celui privat înseamnă risc sporit de destructurare și, cel mai 

grav, de abandonare în voia sorții a oamenilor care pur și simplu nu au bani să-și trateze problemele medicale la privat.  

De aceea, PSD a sesizat Curtea Constituțională pentru demiterea fără temei a Avocatului Poporului, singura instituție care se 

putea opune unei astfel de ordonanțe de urgență contrară interesului public, chiar înainte de 1 iulie 2021, data intrării în 

vigoare a noului Contract-cadru dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și furnizorii de servicii medicale. Avocatul 

Poporului era singurul care putea frânge acest plan de destructurare a sistemul public de sănătate, dat fiind și precedentul creat 

prin contestarea unei ordonanțe similare care a fost admisă cu unanimitate de membrii Curții Constituționale. 

După haosul carantinării, după testarea deficitară, după măsluirea datelor din pandemie, după lipsa soluțiilor pentru creșterea 

paturilor la secțiile ATI și prevenirea incendiilor în spitale, după batjocorirea medicilor și neacordarea pensiei de urmaș 

personalului medical decedat ca urmare a infectării cu COVID în spitale, Coaliția Dezastrului vrea să distrugă cu totul sistemul 

medical de stat din România. 
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Nu fiți chiar atât de ticăloși să puneți totul la pământ. Treziți-vă la realitate, nu vă puteți juca cu sănătatea și viața românilor! 

Lăsați pe alții în locul vostru, care știu exact soluțiile la problemele sistemului medical din România! 

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

 

*** 

 

Austeritatea – singura certitudine a PNRR 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență este la ora actuală subiectul care interesează pe fiecare român pentru că poate să 

producă schimbări cu impact major în viața tuturor românilor. 

Primirea celor 29,2 miliarde de euro, din care 15 miliarde euro sunt împrumuturi, depinde de realizarea celor 9 promisiuni de 

reformă. O parte dintre reformele asumate sunt de fapt condiţionalităţi pentru accesarea împrumuturilor și reprezintă o formă 

de austeritate: înghețarea pensiilor, restructurări masive de personal, listarea societăților cu capital majoritar de stat sau 

desființarea lor. 

Cele 15 miliarde de euro pe care Româna le va împrumuta prin PNRR se adaugă la datoria publică deja ajunsă la 48% din PIB. 

Va suporta, economia României, cu un PIB de 220 mld. euro, povara unei îndatorări de peste 60% din PIB – prag de care 

România se apropie cu paşi repezi? 

Acest PNRR despre care chiar și liberalii declară că ”nu au văzut în viaţa lor o chestiune atât de prost scrisă” și că ”nu este 

decât o însăilare”, a primit mai multe observații extrem de critice, pe mai multe componente, de la infrastructură până la 

educație: costuri nejustificate și supraestimate, neconcordanțe între sume, lipsa metodologiilor de calcul și furnizarea de 

informații neclare legate de proiecte. 

Acesta este știința și putința guvernului de competenți și merituoși! 

Unde sunt investițiile de zeci de miliarde de euro promise de președintele Iohannis și Guvernul Său?  

În PNRR, interesul pentru mediul rural lipsește. Decidenți nu sunt capabili să înțeleagă că PNRR trebuie să fie un plan 

național, nu un plan urban și nici nu le pasă de primăriile rurale care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea de proiecte.  

Că mediul rural nu contează pentru Guvernul Dreptei Unite nu mai surprinde pe nimeni, PNL și USR+ au militat constant 

împotriva P.N.D.L., chiar dacă acesta aduce locuri de muncă și condiții mai bune de trai în zonele care nu pot face proiecte 

finanțate prin fonduri europene. 

Pentru un plan plin de proiecte cu dedicație, de milioane de euro folosiți pentru consultanță și cursuri supraevaluate ale unor 

funcționari, românii trebuie să suporte costurile austerității!  

Sărăcirea românilor, scăderea nivelului de trai precum și ieșitul din câmpul muncii „cu picioarele înainte”, sunt singurele 

certitudini ale planului de la care românii așteaptă dezvoltarea României, reducerea decalajelor, creșterea nivelului de trai, 

acces la educație și sănatate de calitate pentru toți, infrastructură, agricultură și firme românești performante. 

Domnilor guvernanți, PNRR este despre viitorul românilor și al României.  

NU transformați speranțele românilor în dezamăgiri, NU faceți din efectele acestui Plan o povară și mai mare pentru traiul de 

zi cu zi al populației! 

 

Deputat 

Florin Piper-Savu 

 

*** 

 

Ajutaţi cetăţenii satului Paltin, judeţul Braşov! 

 

 Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Vă propun atenției o importantă problemă administrativă a județului Brașov. Satul Paltin se află situat la interferența a trei 

comune: Holbav, Șinca Nouă și Poiana Mărului. Cursul apei care străbate satul Paltin împarte localitatea în două. Interesant 
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este faptul că, din punct de vedere teritorial, satul aparține comunei Poiana Mărului, iar din punct de vedere administrativ, 

aparține comunei Șinca Nouă.  

Permiteți-mi să vă prezint câteva date legate de acest sat: comuna Poiana Mărului a funcționat cu un singur sat Poiana Mărului, 

până la reorganizarea din anul 1968, când i s-au alipit satele Șinca Nouă și Paltin. Din anul 2002, prin reînființarea comunei 

Șinca Nouă, comuna Poiana Mărului a rămas din nou cu un singur sat, satul Poiana Mărului.  Din păcate, în acte situația nu 

este clarificată.  

După cum puteți realiza, din cauza acestei probleme administrative, cetățenii satului Paltin întâmpină nenumărate dificultăți, 

inclusiv când vine vorba de ridicarea gunoiului.  Cetățenii județului Brașov merită mult mai mult. Anunț așadar pe această cale 

că doresc să inițiez un demers legislativ pentru a clarifica, odată pentru totdeauna, situația acestui sat.   

Satul Paltin reprezintă un important pilon al județului. Dacă s-ar desfunda între 4 și 6 km din drumul dintre Holbav și Paltin, s-

ar scurta cu aproximativ 20 de km distanța de la satele de sub munte la Brașov. Satul Paltin ar putea deveni astfel o zonă 

turistică de interes. Să nu uităm că vorbim de un sat montan pitoresc, cu peisaje superbe, cu păduri întinse, pășuni și fânețe cu 

o floră diversificată. Haideți să mai adăugăm o locație ”cu acte în regulă” de vizitat pentru iubitorii Țării Făgărașului! 

 

Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 

 

*** 

 

Mii de copii botoșăneni și sute de mii de copii la nivel național cresc departe de părinții plecați la muncă în străinătate! 

Avem obligația să îi protejăm și să le aducem familiile acasă! 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

      În județul Botoșani sunt oficial peste 4.000 de copii, iar la nivel național statisticile Autorității Naționale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții indică 90.000 de copii ai căror părinți, unul sau amândoi au plecat în alte țări 

pentru a-și căuta un loc de muncă mai bine plătit.  

      Realitatea e și mai crudă, pentru că, informațiile adunate de organizațiile umanitare naționale și internaționale, care 

monitorizează și implementează programe de sprijin pentru copii, arată că sunt în jur de 350.000 de copii care au familiile 

plecate peste hotare, întrucât în cifrele autorităților nu sunt luați în calcul, minorii care nu sunt integrați  în sistemul de 

învățământ. 

      Sunt astăzi în faţa Domniilor Voastre cu un mesaj scurt, ţintit: vă propun să lăsăm deoparte toate animozităţile politice şi să 

facem echipă pentru acei copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, la muncă, şi pe care această distanţă îi distruge 

emoţional şi psihic. 

     Eu vin din sistemul de protecţie a copilului şi credeţi-mă, realitatea nu este cuprinsă în nicio statistică şi în nicio bază de 

date. Realitatea este cumplit de tristă şi de aceea este nevoie ca noi parlamentarii să ne implicăm, să găsim soluții și măsuri în 

urma cărora  părinţii acestor copii să vină acasă. Da, probabil salariile din străinătate sunt mai mari decât cele din ţară, însă 

sacrificiile pe care le fac aceşti părinţi şi copiii lăsaţi să crească alături de rude sunt enorme şi nu merită.  

Stimate colege și stimați colegi,  

dacă nu intervenim cât mai repede cu măsuri pro active de repatriere voluntară, de stimulare a românilor plecați în străinătate 

să revină în țară și 

dacă în paralel nu acționăm cu măsuri concrete de pregătire școlară suplimentară, servicii sociale, psihologice și juridice pentru 

copii și rudele rămase să aibă grijă de ei,    

 ne vom trezi în câțiva ani că avem generații întregi de tineri care s-au format și au crescut la voia întâmplării, fără o familie 

alături, fără o educație și fără acces la servicii medicale.  

     În urma studiilor realizate de UNICEF și Organizaţia Salvaţi Copiii, minorii, ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate au nevoie de consiliere școlară și asistență psihopedagogică periodică, astfel încât să se diminueze sentimentul de 

abandon, anxietate, tristețe, dar și pentru depășirea problemelor de comunicare care apar între copii și persoana care se ocupă 

de întreținerea acestora pe perioada absenței părinților. 

     Mult timp România a mizat pe salariile mici pentru a-i atrage pe investitori. A fost o strategie greșită. Mulți dintre tineri au 

plecat la muncă în străinătate, iar județul Botoșani a fost una dintre cele mai afectate zone din țară. Pentru a opri plecarea 
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tinerilor, Guvernul PSD a majorat salariul minim și veniturile medicilor, profesorilor și altor categorii de angajați și a creat 

programe dedicate antreprenorilor. Trebuie însă să facem ceva și pentru a-i convinge pe tinerii plecați să revină acasă. 

    Avem nevoie de programe concrete care le oferă tinerilor plecați sprijinul necesar pentru a începe o afacere acasă, în 

România, iar pe cei care vor să se angajeze să îi punem în legătură cu antreprenorii români care au nevoie mai mult ca oricând 

de forță de muncă calificată. 

    Haideți, să lăsăm deoparte orgoliile politice și interesele de partid și să ne asumăm responsabilitatea educării copiilor cu 

părinți plecați în căutare de o viață mai bună, iar în același timp să le aducem părinții acasă.  

    Vă invit pe toţi să găsim soluţii clare, aplicabile pe termen scurt şi mediu, astfel încât să îi ajutăm pe acei copii care ne vor 

plăti pensiile mai târziu.  

Deputat 

Dan Constantin Șlincu 

 

*** 

 

Câmpeanu a pus pe butuci viitorul a unui număr-record de 16.500 de elevi, pentru că n-a putut să-i țină în școală în 

pandemie 

 

Este cifra-dezastru a zilei în care începe evaluarea națională: 16.500!  

16.500 de elevi de clasa a VIII-a nici măcar nu s-au înscris la Evaluarea Națională, pentru că Guvernul, incapabil să le asigure 

dreptul la educație în condiții de pandemie, i-a lăsat în aer. Acești copii, până la urmă, au rămas cu situația școlară neîncheiată, 

pentru că: fie nu au mers la școală din cauza pandemiei, fie nu au avut acces la internet să facă școala online, sau au avut 

părinții plecați în străinătate ori au fost lăsați în mod intenționat de profesori cu situația neîncheiată pentru a nu „strica 

statistica” și a „aranja clasamentul școlii”. 

Pentru ministrul Câmpeanu, această cifră este rezultatul său la evaluarea națională privind incompetența cu care a gestionat 

sistemul de educație în pandemie.    16.500 este un număr-record. În toți anii de studiu trecuți, de la clasa pregătitoare până la 

clasa a XII-a, erau cumulat 15.000 de elevi cu situația neîncheiată anual. Să înțelegeți și mai bine dimensiunea acestui 

dezastru, vă spun că numărul elevilor al căror viitor a fost pus pe butuci este cât populația unui municipiu din România, de 

exemplu, Câmpulung Moldovenesc.  

Acest fenomen se numește în România „Fenomenul Brăila”.  

Ce face Ministerul pentru acești copii? – Nimic – nici măcar nu îi are în statistici.  

Ce face Iohannis? – Nimic! Programele de tipul „Școală după Școală”, „Masă la Școală” sau ”A Doua Șansă” – au rămas 

promisiuni uitate într-o strategie prăfuită.  

Cîțu și Câmpeanu să caute în Programul lor de Guvernare – au soluțiile acolo. Probabil au fost bune doar pentru a câștiga 

alegerile. Acum le-au uitat! Acum strigă că nu au bani! Dar tot ei strigă că a crescut nivelul de trai? Care nivel? Care trai? Al 

cui trai? Poate traiul miniștrilor? 

Prin abandonarea acestor copii, practic, Guvernul condamnă la sărăcie 16.500 de tineri. Ei nu vor merge nici la o școală 

profesională, nici la liceu, nu vor putea fi nici angajați pentru că sunt minori. Acești copii vor rămâne ai nimănui! La fel cum și 

țara a rămas a nimănui! 

 

Deputat 

Gheorghe Șoldan 

 

*** 

 

Falimentul învățământului românesc, ultima „performanță“ a guvernării de dreapta 

 

 Două dintre cele mai importante examene din viața unui elev, Evaluarea Națională și Bacalaureatul, scot în evidență 

faptul că actuala guvernare, sub „oblăduirea“ președintelui, a eșuat lamentabil la un capitol esențial - educația! Astfel, în timp 

ce flutură cu aplomb proiectul „România educată“, reprezentanții actualei guvernări îngroapă pur și simplu viitorul țării.  

Cum altfel am putea descrie situația actuală când peste 16.500 de copii, adică peste 10% din total, nu s-au înscris și nu 

participă la Evaluarea Națională, în vreme ce peste 34.000 de elevi, adică peste 22% din total, nu vor susține examenul de 
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Bacalaureat din cauza corijențelor. Înfiorătoarele cifre nu fac însă decât să „încununeze opera“ de peste un an a miniștrilor 

liberali, girați de „profesorul“ de la Cotroceni, care au dat peste cap un întreg domeniu.  

 Din păcate, rezultatele pe care le vedem azi confirmă în întregime avertismentele repetate ale PSD, care anul trecut a 

insistat în nenumărate rânduri și a cerut guvernului să deschidă școlile în condiții de siguranță  (cu testare masivă și rapidă, cu 

măsuri de protecție adecvate) pentru a permite copiilor să învețe. Încăpățânarea unora de a ține lacătul pe școli și-a pus din plin 

amprenta asupra elevilor, studiile recente arătând că școala online nu reușește să suplinească orele de predare față în față. 

 Extrem de grav este faptul că închiderea școlilor și mutarea cursurilor în online a afectat, în principal, copiii proveniți 

din mediile defavorizate. Vorbim despre copiii ai căror părinți nu-și permit un laptop ori abonament de internet sau trăiesc în 

zone unde rețelele de internet nici măcar nu au ajuns încă. Cum, de altfel, încă nu au ajuns nici celebrele tablete promise de 

Guvernul Orban.  

 Constituția României prevede că toți copiii au dreptul la educație, motiv pentru care PSD cere guvernului să ia rapid 

măsuri pentru a rezolva o problemă ce ne va afecta pe termen lung. Primul pas ar fi organizarea unor cursuri remediale care, pe 

cât posibil, să acopere lacunele din educația copiilor deoarece foarte multe dintre familii nu-și permit plata meditațiilor 

particulare. Guvernul trebuie să pună rapid la dispoziție spațiile necesare, dar și resursele financiare pentru plata profesorilor 

care vor fi implicați în acest efort de recuperare al materiei.  

Aveți o datorie față de copii, nu vă bateți joc de viitorul lor!   

 

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 

 

Valorile liberale se bazează pe austeritate, sărăcie și grija zilei de mâine a românilor 

 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

 Fantasticele fapte ale coaliției PNL, USRPlus, UDMR se regăsesc în împrumuturi masive luate la dobânzi 

astronomice, prețuri care au explodat, în timp ce  buzunarele românilor s-au golit, facturi dublate, în cursul euro trecut de 5 lei, 

cel a benzinei trecut de 6 lei, lipsa de medicamente, în alocații, salarii și pensii înghețate și deturnarea banilor din PNRR . 

 

Cu toate acestea, la fiecare ieșire publică, de la reprezentanții celei mai proaste guvernări din ultimii 30 de ani, auzim doar 

laude cu lucrurile fantastice făcute pentru România.  

Da, este ireal discursul lor și ce se întâmplă, și faptul că discursul coaliției contrazice realitatea, mă determină să aduc în 

atenția tuturor două dintre cele mai importante lucrări de referință din domeniile psihologiei și psihiatriei: „Manualul de 

diagnostic și statistică a tulburărilor mintale” al Asociației Americane de Psihiatrie și „Clasificarea tulburărilor mintale și de 

comportament” a Organizației Mondiale a Sănătății. 

Poate, împreună reușim să-i ancorăm la realitatea cotidiană. 

Salariații și pensionarii României nu simt beneficiile acestei guvernări!  

Antreprenorii care au menținut angajații și au plătit taxele, pe perioada pandemiei, fără ajutor de la stat, primesc somații de 

plată de la ANAF! 

Copii sunt furați cu 2,1 miliarde de lei (522 de lei de la fiecare copil de 2-18 ani și câte 1.044 lei de la cei sub doi ani sau cu 

handicap). 

Creșterea economică este din pix, pixul cu care se semnează contractele de îndatorare pe viață a românilor și cele de 

consultanță prin PNRR! 

Istoria din 2010, când Boc tăia pensiile și salariile pe motiv că „Nu sunt bani”, se repetă. Dar, ca și atunci, sunt bani pentru 

clientela de partid. În timp ce Guvernul spune că nu are 2,1 miliarde de lei pentru copii, Cîțu alocă, prin PNRR, 2,9 miliarde lei 

(585 milioane euro) sponsorului principal al PNL. 

Bani publici pentru oameni și salvarea economiei „Nu sunt”, dar sunt pentru administrațiile locale conduse de oamenii PNL, 

firme de consultanță sau firme de casă. 
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 PNNR care era un instrument creat pentru redresarea economiei și atenuarea efectelor pandemiei, dar s-a transformat 

în instrumentul de furt al PNL-USR, prin contracte de consultanță cu dedicație. 

585 de milioane de euro pe consultanță firmei GSP Power deținută de Gabriel Comănescu, unul dintre sponsorii principali ai 

PNL! 

500 de milioane de euro pentru un Cloud Guvernamental, de 10 ori mai mult decât era evaluat acum trei ani, contravaloarea 

unui spital regional cu 1000 de paturi! 

Sute de milioane de euro puse de-o parte pentru consultanța ce va fi livrată prin ONG-urile USR-iste!  

PNRR, în realitate, este pușculiță pentru sponsorii PNL și România este condusă spre prăpastie cu o viteză uluitoare. 

 Guvernele lui Iohannis atacă românii, în fiecare zi și România trăiește de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate 

la dobânzi astronomice, împrumuturi pentru care nimeni nu a auzit vreo justificare. 

 De fiecare dată când guvernați, din valorile voastre liberale, renasc austeritatea, sărăcia și povara zilei de mâine. 

Interesele străine repar, iar profitul băncilor și al corporațiilor crește, în timp ce firmele românești intră în faliment și românii 

se îndreaptă spre occident, în căutarea unei vieți mai bune pe care voi refuzați să le-o oferiți în propria țară. 

 Stimați colegi din coaliția de guvernare, când PSD venea cu măsuri pentru bunăstarea tuturor, protestați cu lanterne 

aprinse și cântați imnul României în fața Parlamentului. Acum, când instalați austeritatea vă aplaudați singuri și vă lăudați cu 

lucruri fantastice și mărețe pentru români. 

 Da, faceți lucruri fantastice pentru România! 

 

Deputat 

Ilie Toma 

 

*** 

 

Traseul legislativ anevoios al actelor normative privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

În ultimii ani, tinând cont și de situația pandemică, s-a tot vorbit și s-au prezentat date referitoare la creșterea numărului 

persoanelor cu tulburări psihice din spectrul autist. 

Este trist doar să auzi, dar să ai un copil sau un adult autist în famile este total deprimant. 

Sprijinul statului acordat acestor persoane a fost transpus in Legea  nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate vizează reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale care vizează 

identificarea precoce, tratamentul, recuperarea şi ameliorarea calităţii vieţii şi funcţionării sociale a persoanelor diagnosticate 

cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară 

specializată. Potrivit legii, serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale sunt următoarele: depistare activă 

precoce, diagnostic clinic psihiatric şi evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenţii specializate 

precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere a părinţilor şi a familiei. 

Traseul legislativ al actelor normative a fost destul de anevoios.  De ce spun acest lucru? Pentru că, trebuie să recunoștem, 

comunicarea inerinstituțională este deficitară. Ministerul muncii, ministerul sanatatii, ministerul educatiei sunt instituțiile 

centrale care ar trebui sa colaboreze foarte bine în acest domeniu.  

A apărut apoi Legea nr. 200 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile 

specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate.  

La 3 ani după modificarea legii 151/2010 s-au adoptat și publicat standardele generale de formare profesională pentru 

psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele diagnosticate 

cu tulburări din spectrul autist. 

file:///C:/Users/leggis/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67386/00133174.htm
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După alți 3 ani, timp în care s-au purtat nenumărate discuții in legătură cu sprijinul financiar al statului pentru aceste 

persoane,  s-au adoptat și publicat normele metodologice pentru ca această lege să poată fi aplicabilă, în sensul că 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, 

unităţile sanitare, precum şi unităţile din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile 

ordinelor emise de instituțiile centrale. 

După cum se poate observa, timp de 6 ani, am avut o lege cadru, o lege în care enunțam principii de drept, o lege prin care 

susțineam cât de important este să sprijinim familiile care se confruntă cu dificultăți în îngrijirea persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist. 

În 2019, prin Ordonanţa 9/2019 se reglementează  că serviciile specializate pentru diagnosticarea persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a legii, cu excepția celor suportate de la bugetul de stat.  

Tot prin această ordonanță s-a infiintat un subprogram în cadrul Programului național de sănătate mintală, finanțat din bugetul 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Azi, la peste 10 ani după adoptarea legii 151/2010, putem spune că legea este aplicabilă și totuși, perfectibilă. Mai sunt încă 

lacune în aplicarea legii.   

La momentul actual, problemele majore cu care se confruntă persoanele cu tulburări din spectrul autist (TSA) şi tulburări de 

sănătate mintală asociate sunt: 

Lipsa accesului persoanelor cu TSA la interventiile de abilitare/reabilitare 

Nefinalizarea procedurii de elaborare şi avizare a Planului naţional pentru autism demarat în anul 2018 

Lipsa de coerenţă legislativă în domeniul autismului şi perpetuarea intermedierii decontărilor de către medicul de psihiatrie 

pediatrică afectează libertatea părinţilor de a alege furnizorul 

Lipsa reglementării unor ocupaţii specifice analizei comportamentale, standardizarea activităţilor şi intervenţiilor de 

abilitare/reabilitare şi monitorizarea acestora (servicii conexe actului medical). 

Discriminarea copiilor si elevilor cu CES în raport cu cei tipici la reglementarea conditiilor si scenariilor de desfasurare a 

activitatilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant. 

Stimați colegi,  

Părinţii copiilor cu autism se confruntă zilnic cu dificultăti datorate unui diagnostic incorect, cu probleme legate de medii 

inadecvate, lipsa de personal, lipsa unor persoane care să fie bine pregătite pentru a se ocupa de copiii cu autism. Trebuie să 

luăm măsuri pentru acordarea unui sprijin concret acestor familii, pentru a adopta acte normative predictibile care să rezolve 

problemele majore ale acestor familii.  

 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

Privatizarea sistemului de sănătate a început 

 

        Tunul de 250 milioane de euro dat de guvernul de dreapta românilor, va umple conturile spitalelor private. În timp ce 

sistemul public de sănătate a primit cea mai mică finanțare din ultimii ani, respectiv cu peste 11% mai puțin decât în anul 

2020, deși pandemia sanitară nu a încetat, spitalele private îsi asigura veniturile si profitul din banii contribuabililor.  

      Cu toate acestea, românii nu vor putea beneficia de serviciile sanitare ale spitalelor private finanțate din bani publici decât 

dacă….atenție… vor mai scoate si alți bani din buzunar, sub forma de coplată a cărei cuantum va fi stabilit, desigur, în 

favoarea intereselor economice ale spitalelor, nicidecum în favoarea pacienților, acest fapt reprezentând un furt din buzunarul 

categoriilor defavorizate.  

       Astfel, banii publici care au plecat din sistemul public de sănătate și care trebuiau să finanțeze serviciile medicale gratuite 

pentru toți, vor spori profiturile patronilor de spitale private, în timp ce bolnavii care nu își vor permite coplata vor fi 

condamnați la boala, suferință, poate chiar moarte, iar cei bogați vor fi ajutați să plătească mai puțin.  

https://lege5.ro/App/Document/geztkobugy/gm2dcmrtgazq/act?pid=291669041&d=12-08-2019#p-291669041
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       Guvernul coaliției PNL USRPLUS UDMR, prin politicile publice pe care le dezvoltă în general, în domeniul sănătații în 

special, încalcă cu bună știință dreptul la ocrotirea sănătații și dreptul la viață, drepturi fundamentale garantate constituțional ( 

art.22 si art.34 din Constituția României) care trebuie asigurate efectiv, permanent și responsabil de către statul român prin 

instituțiile sale, în condițiile legii. 

       Carta sociala europeană, revizuită, garantează, la art.11, dreptul la ocrotirea sănătații, iar la art.13 obligă părțile să asigure 

oricărei persoane care nu dispune de resurse umane suficiente, dreptul de a beneficia de prestații alocate dintr-un regim de 

securitate socială, de o asistență corespunzătoare și, în caz de boală, de îngrijirile impuse de starea de sănătate și la art.11 

alin.(2) prevede ca statul trebuie să depună toate eforturile pentru ca aceste persoane să nu sufere diminuări ale drepturilor lor 

politice sau sociale.  

      Acest guvern lipsit de legitimitate calcă în picioare drepturile omului, dreptul la sănătate prevăzut și garantat prin 

nenumarate tratate internaționale, prin legea fundamentala a statului român și prin legi organice adoptate de către Parlament.  

       Aceste grave derapaje nu pot ramane nesacționate de către români și, mai ales de către opoziție care are menirea să apere 

cetățenii față de toate măsurile și politicile abuzive și păguboase ale puterii.  

      Solicitam guvernului să renunțe de îndata la aceasta ordonanța și să asigure finanțarea corespunzătoare spitalelor publice 

care asigură accesul la serviciile medicale fiecărui român, indiferent de starea materială a acestuia.  

      Nu în ultimul rând, 4 mari spitale din Sectorul 1 au fost lasate fără finanțare de către primarul validat la începutul acestui 

an, iar acum se pare că și guvernul a inceput a-i urma exemplul. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Daniel Tudorache 

 

*** 

 

Guvernul României este rupt de realitate 

 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

De câteva luni de zile asistăm la o frenezie a minciunilor din partea guvernanţilor, începând cu prim-ministrul.  

 

Românilor li se spune că trăiesc din ce în ce mai bine, că puterea lor de cumpărare a crescut în ultimul an precum Făt-Frumos, 

că prin PNRR România va fi îngropată în zeci de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, că prezentul este mai luminos ca 

oricând, iar viitorul o adevărată nestemată.  

Nu ştiu dacă aceste minciuni sunt doar rodul unei propagande deşănţate a actualei guvernări. Tind să cred că este mai mult 

decât asta. Asistăm la o adevărată rupere a guvernării de realitatea din ţară.  

Guvernul României şi-a creat propria realitate – o realitate în care nu există români care li s-au îngheţat salarii, nu există 

români care şi-au pierdut locurile de muncă, nu există pensionari cu pensiile îngheţate, nu există firme închise, nu există 

oameni fără locuri de muncă.   

România reală, domnilor guvernanţi, este cea în care există toate aceste probleme. Iar România reală este aşa şi din cauza 

voastră.  

Voi aţi decis îngheţarea salariilor, pensiilor şi alocaţiilor, voi aţi făcut un PNRR dedicat clientelei politice şi de care Uniunea 

Europeană râde, voi sunteţi cei care aţi pus în funcţii oameni care îi ameninţă direct pe români că nu vor fi sprijiniţi dacă nu 

votează „cu cine trebuie”, voi sunteţi cei care vă doriţi ca românii să muncească până mor, voi sunteţi cei care aveţi în cap să îi 

lăsaţi pe români nevoiaşi cu un sistem de Sănătate precar, direcţionând fondurile către alte zone. 

România nu a mai avut niciodată o guvernare care să ignore cu atât de multă obstinaţie, aroganţă şi autosuficienţă problemele 

reale ale societăţii. Guvernaţi doar pentru voi şi prietenii voştri.  

 

Deputat 

Laura Vicol 

 

*** 
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PNL-USR-UDMR ridică minciuna la rang de politică de stat 

 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

Observ, cu mâhnire, cum actuala Coaliție de guvernare a ridicat minciuna la rangul de politică oficială. Eliminarea eșalonării 

alocațiilor pentru copii, propusă chiar de actuala putere, și înlocuirea ei cu o meschină „indexare” cu rata inflației arată, încă o 

dată, dacă mai era nevoie, că această Coaliție ajunsă la conducerea României a câștigat puterea folosindu-se de înșelătorie și 

minciună. Acum nu mai există nici un dubiu că Orban și Cîțu au mințit când spuneau că vor majora alocațiile de la 1 ianuarie 

2021, cum prevedea forma adoptată la Senat.        

Domnilor parlamentari, prin anularea celor două tranșe, PNL, USR și UDMR practic fură 2,1 miliarde lei din buzunarele 

copiilor, adică peste 1.000 de lei de la fiecare copil sub 2 ani sau cu dizabilități și peste 500 lei de la fiecare copil între 2 și 18 

ani.         

Stimați colegi, milioane de români își doresc un trai decent, drumuri mai bune, ar vrea spitale mai moderne și doctori mai 

motivați, ar vrea școli care să valorifice la maxim potențialul copiilor lor. Și, nu în ultimul rând, milioane de români ar vrea ca 

statul să-i trateze cu RESPECT, ar dori să fie conduși de oameni care să nu-i mintă. Însă, după mai bine de 30 de ani de la 

Revoluție, dumneavoastră, domnilor parlamentari ai „Coaliției Austerității”, le oferiți românilor tocmai ceea ce nu își doresc, și 

anume MINCIUNA RIDICATĂ LA RANG DE POLITICĂ DE STAT.  

Stimați parlamentari, nu cred că asta vă doriți pentru copiii noștri. Nu cred că doriți să-i vedeți crescând într-o societate bazată 

pe minciună, contaminată de impostură, corupție și falsitate. Copiii și nepoții noștri nu vor putea să înțeleagă și să vă ierte o 

astfel de opțiune și nici faptul că îi tratați cu dispreț, la fel cum tratați și legile votate de Parlament și promulgate de 

Președintele României. 

 

Deputat 

Weber Mihai 

 

*** 

 

 

➢ Interpelări 

     

  Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor  

  De către: doamna deputat Simona Bucura-Oprescu 

  Obiectul interpelării: Siguranța traficului pe DN 7 Pitești - Rm. Vâlcea - Sibiu   

 

 

     Stimate domnule ministru,  

     Momentul în care va fi dată în folosință autostrada Pitești - Sibiu, vitală pentru transportul rutier pe așa-numitul coridor 

pan-european IV, este încă departe. Până atunci, singura alternativă pentru transportul rutier de persoane și de marfă este 

vechiul drum național 7 (DN 7), denumit și E 85.   

       DN 7 asigură legătura între Pitești - Rm. Vâlcea și Sibiu, spre granița de Vest a României, și este tranzitat zilnic de mii de 

mașini, inclusiv multe autovehicule de mare tonaj. Este un drum sinuos, cu diferențe mari de nivel și curbe în care se produc 

deseori accidente grave, multe dintre ele mortale.  

       În multe zone, lipsa marcajelor rutiere face ca benzile de circulație să fie doar intuite de către conducătorii auto, crescând 

astfel riscul coliziunilor cu consecințe grave. Astfel de probleme, dublate și de degradarea căii de rulare pe anumite tronsoane, 

cresc riscul de accidente rutiere pe “Dealul Negru”. 

         În aceste condiții, domnule ministru, vă atrag atenția că este nevoie urgent de luarea unor măsuri pentru remedierea 

aspectelor semnalate mai sus.  

         Siguranța participanților la trafic fiind mai presus de orice, vă întreb:            

- Aveți în vedere refacerea marcajelor rutiere pe DN 7 și efectuatea de reparații pe acest drum și, dacă da, care sunt (dacă 

sunt) sumele de bani prevăzute pentru această investiție?  
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- Când preconizați că ar putea fi finalizate lucrările?  

Aștept răspuns scris!  

Vă mulțumesc!  

*** 

 

Adresată: domnului  Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

De către:  domnul Ciprian-Constantin Șerban, deputat 

Obiectul interpelării: Situația personalului și a măsurilor de eficientizare ale Companiei Naționale Poșta Română 

SA   

  

Stimate domnule ministru,   

  

Am aflat din sursele deschise despre recenta schimbare de management la nivelul Companiei Naționale 

Poșta Română, mai precis, de înlocuirea directorului general Horia Grigorescu cu fostul director general adjunct, 

Florin Valentin Ștefan.   

Cum această înlocuire vine tot pe fond de provizorat, de 4 luni, cum am citit în mass-media, având în 

vedere importanța operatorului național de servicii poștale, vă adresez câteva întrebări ale căror răspunsuri vor 

avea un impact semnificativ asupra moralului și motivării celor peste 23.000 de angajați ai Poștei Române, 

impact ce se va reflecta, în mod categoric și asupra modului în care își vor exercita îndatoririle de serviciu.   

Vă reamintesc, că fostul director general, Horia Grigorescu, anunța un amplu program de concedieri, în 

același timp în care în unele județe se organizau angajări, acțiuni paralele ce demonstrează un haos general și o 

degringoladă totală în politica de personal promovată de managementul Poștei Române.  

Așadar, cum aceste informații legate de soarta locului de muncă, sunt de natură a produce neliniști și 

îngrijorări, vă rugăm, domnule Ministru, să ne furnizați următoarele informații:  

  

• Vă rugăm să ne comunicați dacă programul de concedieri, anunțat de Horia Grigorescu, va 

mai fi implementat de noul director general, Florin Valentin Ștefan?  

• Se va face un audit de personal, în urma căruia să se stabilească o politică adecvată și corectă 

pentru angajări/disponibilizări /aplicarea mobilității angajaților/creșteri salariale/alte forme de motivare 

și fidelizare a personalului?   

• Numărul total de persoane angajate de CNPR în perioada 2020-2021, la nivel central.  

• Numărul de consilieri angajați la cabinetul directorului general în perioada 20202021, 

precum si atribuțiile fiecăruia dintre ei și nivelul de salarizare.   

• Numărul de demisii înregistrate din cadrul Administrației Centrale în perioada 2020/2021.  

• Numărul de înființări sau desființări de structuri: Direcții, Departamente, Servicii, Birouri, 

Compartimente, în perioada 2020/2021, precum și fundamentarea acestor modificări de structuri.  

• Numărul de clase acordate nominal, pentru personalul din Administrația Centrală în 

perioada 2020/2021.  

• Numărul de concedieri efectuate de noul director general.  

• Câți consilieri are noul director general, comparativ cu fostul director general, Horia 

Grigorescu, atribuțiile fiecăruia dintre ei, nivelul de salarizare.  

• Câți dintre consilierii actualului director general sunt din vechea echipă?  Dacă nu sunt toți, 

ce s-a întâmplat cu cei care nu se regăsesc în echipa noului director general?  

  

Vă mulțumesc!  

Solicit răspuns scris.   

 

*** 
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Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României  

De către: domnul Vasilică Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Politizarea sănătății românilor! Clarificări și lămuriri urgente privitoare la înființarea Agenției 

de Investiții în Sănătate!  

  

Stimate domnule prim-ministru,  

În ultimele zile, spațiul public a fost captat de o serie de stenograme absolut halucinante care au creat nu doar stupoare, însă și 

temeri și angoase în rândul tuturor beneficiarilor sistemului de sănătate publică din România.   

Vorbesc mai precis de discuțiile privitoare la proiectul de OUG prin care se înființează Agenția de Investiții în Sănătate 

(ANDIS), structură paralelă al cărei rol este acela de a gestiona sumele alocate Sănătății prin intermediul Planului Național de 

Redresare și Reziliență.  

Încă o dată, se dovedește că PNRR-ul României nu servește nicidecum românilor. Că temerea noastră a tuturor că, în curând, 

sistemul de sănătate publică nu doar că nu beneficiază și nu va beneficia de banii pentru dezvoltarea și sustenabilitatea 

necesară cu atât mai mult în perioada pandemică și postpandemică, însă va fi absorbit de cel privat este cât se poate de 

întemeiată.  

Potrivit informațiilor publice, deși există Compania Națională de Investiții pentru investițiile în infrastructură, înființarea 

ANDIS reprezintă condiția asumată pentru ca țara noastră să primească banii de la Comisia Europeană. Astfel, această Agenție 

urmează să fie înființată în cursul acestui an. Și tot în acest an, se va stabili și conducerea sa, la procedura de numire a 

președintelui acesteia avându-se în vedere componența politică și profesională, președintele urmând a avea rang de secretar de 

stat cu un mandat de 4 ani. De asemenea, în anul următor, se va angaja și personalul, în total, urmând să fie 52 de angajaţi. 

ANDIS va prelua construirea celor trei spitale regionale, care se vor realiza la Iași, Craiova și Cluj, precum şi alte investiții. 

Totodată, Agenția  va beneficia contra cost și de consultanță de la instituțiile financiare internaționale, iar Consiliile județene, 

municipale, ministerele cu rețea sanitară proprie vor trebui să plătească consultanța pentru proiectele acestei Agenții, care va 

face toate achizițiile pentru proiectele de investiții la nivel de țară, în condițiile în care spitalele și Consiliile nu mai fac 

achiziții pentru marile proiecte în infrastructură.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule Prim-ministru, să îmi comunicați următoarele:  

1. Care este motivul pentru care România și-a asumat drept condiție pentru primirea banilor pentru Sănătate de la CE 

înființarea Agenției de Investiții în Sănătate? Sens în care, pentru a nu justifica ca de fiecare dată acțiunile dumneavoastră prin 

transferul de răspundere către Comisie, vă rog să puneți la dispoziție în regim de transparență și dialog interinstituțional, 

corespondența reprezentanților României cu CE cu privire la acest subiect.  

2. În condițiile înființării Agenției de Investiții în Sănătate, în ce vor consta prerogativele și rolul Companiei Naționale de 

Investiții pentru investițiile în infrastructură?  

3. Având în vedere că, de la o zi la alta, PNRR se dovedește a fi o adevărată cutie a Pandorei și descoperim, spre 

exemplu, că CFR Marfă se lichidează, sistemul public de sănătate suferă și riscă să dispară și el, care este motivul pentru care 

nu vă asumați public și nu comunicați tuturor românilor care sunt noile instituții și organisme asumate a fi înființate prin 

PNRR pe modelul ANDIS, precum și care va fi soarta sistemului public de sănătate și a companiilor de stat?  

4. Având în vedere că toate spitalele, Consiliile locale și județene vor fi blocate în a face vreo investiție și că răspund și 

depind direct de ANDIS, cum veți garanta că proiectele nu se vor bloca și că banii necesari via PNRR vor fi primiți?  

5. Cum garantați că înființarea ANDIS nu este decât un prim pas pentru desființarea sistemului public de sănătate din 

România?  

6. Cine este responsabil de includerea proiectului de înființare a ANDIS în PNRR și cum va răspunde de consecințele 

acestui proiect?  

7. „Ludovic Orban: Decizia la nivelul coaliției a fost ca proiectele de spitale să fie derulate de autoritățile care tutelează 

spitalele. Acel pasaj cu înființarea agenției pentru spitale a fost introdus împotriva deciziei coaliției, de Ghinea, cel mai 

probabil în conivență cu Voiculescu. Am discutat cu primul ministru și are același punct de vedere cu mine.”- vă rog să 

comunicați românilor care este adevărul în acest sens și care este motivul pentru care ați transformat PNRR și întreaga 

Românie în teren de luptă și interese politice.  

8. Care este motivul pentru care conducerea ANDIS va fi una aleasă pe criterii politice și care sunt grilele de salarizare 

atât a conducerii, cât și a personalului?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.21 - 2021  
Săptămâna 22 - 25 iunie 2021  

 

 

52 

 

9. Care este motivul pentru care, înactualelecondițiiîn care declarați că nu există bani pentru alocașii, pensii și salarii, 

decideți înființarea unor instituții extrem de costisitoare, care, practic, gestionează miliarde de euro, sănătatea și viitorul sanitar 

și medical al României?  

10. Cum dovediți că toate serviciile de consultanță care privesc activitatea acestei Agenții nu reprezintă altceva decât bani 

oferiți țintiți pe criterii de interes personal și de grup?  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!  

 

*** 

 

 

 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Program necesar platformelor de colectare și tratare a deșeurilor rezultate  

din construcții/ amenajări/ demolări 

 

Domnule ministru,  

Spațiile de colectare și procesare ale deșeurilor rezultate din construcții/ demolări sau amenajări sunt insuficiente peste tot la 

nivel național. De asemenea, cele existente sunt o necunoscută chiar și pentru mulți dintre investitorii din domeniul 

construcțiilor, dar și pentru populația civilă, care desfășoară astfel de activități în gospodăria proprie.  

Pe de altă parte, ați anunțat că există în avizare interministerială un proiect de lege privind gestionarea deșeurilor provenite din 

activitățile de construcție sau de demolare. Potrivit spuselor domniei voastre, acest proiect de act normativ constituie o 

”măsură de sprijin pentru autoritățile locale”.   

Vă rog să-mi comunicați dacă veți asigura finanțarea prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu a unui program 

de colectare și tratare a deșeurilor rezultate din construcții/ amenajări/ demolări având ca beneficiari unitățile administrativ 

teritoriale.   

  

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

 

Precizări privind linia de finanțare pentru Programul Operațional Regional (POR) 2.2- IMM destinat regiunii Vest 

  

Domnule ministru,  

Sectorul IMM-urilor a fost foarte grav afectat de pandemie. Din cauza lipsei suportului financiar guvernamental tot mai multe 

mici afaceri au ajuns în faliment. În ciuda relaxării măsurilor epidemiologice, asistăm, în continuare, la lipsa reluării activității 

multor IMM-uri.  

Programul POR 2.2, care sprijină dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a 

produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale, poate constitui o șansă pentru 

redresarea multor mici afaceri care încă se mai mențin pe linia de plutire.  
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Vă rog să mă informați când veți publica ghidul solicitantului pentru POR 2.2-IMM destinat regiunii Vest pentru acest an și 

când se vor putea depune cererile de finanțare în sistemul MySMIS2014. În plus, vă rog să îmi precizați dacă pentru 2021 ați 

operat modificări la lista domeniilor eligibile la fondurile europene POR 2.2-IMM, dacă ați schimbat unele dintre condițiile de 

accesare, iar dacă da, care ar fi acestea. Nu în ultimul rând, vă rog să-mi comunicați care este suma care va fi destinată regiunii 

Vest.   

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

Deputat 

Adrian Alda 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

    doamnei Mariana Ioniță, director general al Companiei Naționale de Administrare a  

Infrastructurii Rutiere  

 

Evaluarea standardelor de execuție a lucrărilor de modernizare și întreținere ale drumurilor naționale 

 

Domnule ministru,  

Doamnă director general,  

Din ce în ce mai multe drumuri naționale prezintă unele probleme grave care cresc gradul de periculozitate atât pentru șoferi, 

cât și pentru pietoni. Calitatea covoarelor asfaltice, lipsa semnalizării corespunzătoare și a marcajelor rutiere, precum și 

deteriorarea constantă a structurilor de rezistență a drumurilor și podurilor sunt doar câteva dintre neajunsurile cu care toți 

participanții la trafic se confruntă și din cauza cărora se produc, de cele mai multe ori, accidente minore sau chiar soldate cu 

vătămări și pierderi de vieți omenești.   

Standardele necorespunzătoare ale lucrărilor rezultă din interesul constructorilor de a reduce costurile acestora și de a le genera 

profit. Pe de altă parte, aceste lucrări efectuate de mântuială le produc prejudicii diverse și locuințelor situate pe marginea 

drumurilor naționale. Mai exact, lucrările efectuate la drumuri astupă rigolele de pe margini sau conduc, prin suprapunerea 

succesivă de straturi de asfalt, la ridicarea nivelului șoselelor cu mult peste înălțimea curților și a temeliilor caselor, favorizând 

inundarea acestora și alte neajunsuri.    

Vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere modificarea standardelor de calitate privind execuția lucrărilor de modernizare 

sau de reabilitare a drumurilor naționale astfel încât creșterea nivelului șoselelor să fie oprită, dar și ce măsuri tehnice veți 

propune încât calitatea covoarelor asfaltice să fie temeinic controlată și, în acest mod, să nu mai fie nevoie de succesive lucrări 

de întreținere imediat după recepția execuției. Nu în ultimul rând, vă rog să-mi precizați dacă intenționați să propuneți o nouă 

soluție tehnică privind eliminarea șanțurilor de pe marginea drumurilor și a podețelor de deasupra lor, care facilitează accesul 

spre locuințe.   

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Măsuri necesare pentru reducerea consumului de alcool în rândul adolescenților 

 

Doamnă ministru,  

Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă privind consumul de alcool în rândul adolescenților de peste 15 

ani din România. Potrivit studiului efectuat de OMS, consumul de alcool debutează timpuriu în cazul a 19,8% dintre 
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adolescente și cu peste 40,4% în cazul băieților. Aceste cifre sunt cu atât mai îngrijorătoare pentru că depășesc cu mult media 

europeană.   

Vă rog să-mi aduceți la cunoștință ce măsuri veți implementa pentru reducerea consumului de alcool în rândul minorilor și ce 

proiecte și campanii desfășurați în prezent pe această temă la nivel național.    

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

Deputat 

Adrian Alda 

*** 

 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Măsuri pentru implementarea în masă a învățământului dual 

 

Domnule ministru,  

Experiența profesională este apreciată de toate firmele, și din acest motiv lipsa ei constituie un obstacol major pentru 

persoanele aflate în căutarea primului loc de muncă. Mulți tineri sunt prinși într-un cerc vicios pentru că nu pot obține un job, 

lipsindu-le experiență profesională solicitată. Pe de altă parte, s-a demonstrat că programele de ucenicie au un impact 

semnificativ asupra ocupării forței de muncă a tinerilor. Acestea reprezintă unul dintre motivele principale pentru nivelurile 

scăzute ale șomajului în rândurile tinerilor din mai multe țări europene.  

Formarea profesională în sistem dual presupune combinația ideală dintre partea teoretică de cunoștințe de specialitate asimilate 

în cadrul școlii și aprofundarea și punerea în practică a acestora în cadrul companiei. Această formare profesională oferă 

avantaje firmelor pentru că absolvenții dovedesc deja că au multe competențe practice.  

Specialiștii astfel formați vor cunoaște foarte bine procesele de producție și se vor implica ușor în diverse arii ale companiei.  

Și în România, ca și în alte țări unde educația în școală este preponderent teoretică, absolvenților le lipsește practica și gândirea 

aplicată, necesare soluționării provocărilor din companii.  

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere pentru implementarea învățământului dual atât la nivelul județului Arad, cât 

și la nivel național.  

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 

Numărul dosarelor de venit minim garantat aflate în plată 

  

Doamnă ministru,  

Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune a apărut în Monitorul Oficial în noiembrie 2016 și era programată inițial 

să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2018. Dar prin intermediul OUG 82/2017 și, ulterior, prin intermediul OUG 96/2018, s-a 

amânat acest termen de două ori, deoarece sistemul informatic necesar nu era pregătit la nivelul autorităților. În ultima zi a 

anului trecut, a fost aprobată OUG 226/2020, care a amânat, încă o dată, momentul de la care se va aplica Legea nr. 196/2016. 

Aceasta ar urma să își producă efectele începând cu 1 aprilie 2022.   

Venitul minim de incluziune va reprezenta un sprijin financiar acordat de stat familiilor şi persoanelor singure pentru 

asigurarea unui nivel de trai minimal. Totodată, acesta va ajuta la prevenirea sărăciei în rândul copiilor şi la stimularea 

participării lor în sistemul de educaţie. Concret, potrivit prevederilor Legii 196/2016, autorităţile vor reuni venitul minim 
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garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei într-un singur ajutor, respectiv venitul minim 

de incluziune.  

Vă rog să-mi comunicați care este numărul dosarelor de venit minim garantat aflate în plată la ora actuală la nivel național, dar 

și câți beneficiari ai acestui tip de venit există în județul Arad.   

Solicit răspuns scris.   

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Rezultatele implementării proiectului Monitorizarea și evaluarea integrate 

 a performanței serviciilor publice 

  

 

Domnule ministru,  

Implementarea proiectului Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice impune sisteme și standarde 

comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și care trebuie să fie și în 

concordanță cu Strategia Națională pentru Consolidarea Administrației Publice. Îmbunătățirea deciziilor s-ar realiza prin 

elaborarea de metodologii specifice pentru monitorizarea și evaluarea integrată a serviciilor publice, respectiv realizarea unei 

strategii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, îmbunătățirea politicilor publice, alocarea resurselor financiare 

și umane sau evaluarea generală a calității vieții. Pentru acest proiect s-au alocat 28.649.158, 03 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă este de 25.880.903,07 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 2.768.254,96 lei.  

Vă rog să-mi comunicați care este stadiul implementării acestui proiect, dar și cel al executării acestui buget în primele șase 

luni ale acestui an.  

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  

 

Tratamentul bolnavilor cu mastocitoză 

 

        Stimată doamnă ministru,  

      Mass-media centrală a adus în ultima perioadă în atenție o problemă gravă de sănătate publică, mai exact coșmarul pe care 

îl trăiesc bolnavii cu o formă rară de cancer, mastocitoză.  

       Acești oameni au nevoie vitală de cromoglicat, dar statul pare să îi fi abandonat. Tratamentul cu cromoglicat care ține în 

viață un bolnav de  

mastocitoză, o formă rară de cancer al sângelui, costă 1.500 de lei pe lună. Unii și-l permit, cei mai mulți nu. Tratamentul lor 

nu mai este decontat de statul român, așa că bolnavii sunt complet pe cont propriu.   

          Doar 50.000 de euro pe an ar costa în total statul român decontarea tratamentului cu cromoglicat al celor 120 de bolnavi 

de mastocitoză din țară!  
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Este o sumă mică pentru statul român, o sumă mare pentru pacienții care riscă să facă șoc anafilactic de la cele mai banale 

lucruri: mâncare mai veche de 12 ore, orice tip de conservanți sau E-uri, căldură sau efort fizic. Trebuie să poarte doar haine 

din bumbac, iar banalul sutien poate trimite o pacientă direct la UPU.  Singurul care îi poate ajuta să țină lucrurile sub control:  

tratamentul cu cromoglicat de sodiu, medicament care nu mai este decontat în România.  

           În condițiile în care suma necesară nu este mare, iar fiecare viață contează, vă întreb, doamnă ministru:  

De ce cromoglicatul nu este inclus în lista medicamentelor decontate?             

 Aveți în vedere includerea cromoglicatului în lista medicamentelor decontate și alocarea sumelor necesare pentru tratamentul 

vital al suferinzilor de această boală gravă?  

Oare, pentru că sunt puțini bolnavi aflați în această situație, ei nu contează pentru statul român?  

     Aștept răspuns scris!  

     Vă mulțumesc!                                

 

Deputat 

Simona Bucura-Oprescu 

 

*** 

 

                  

Adresată domnului Florin Cîțu, prim-ministrul României  

 

Lipsa medicilor veterinari în localități din România 

        Stimate domnule prim ministru,  

        În condițiile în care România se confruntă cu boli grave la animale (pesta porcină, tuberculoza, mai nou gripa aviară etc.), 

boli care pot afecta și oamenii, activitatea unui medic veterinar este vitală pentru sănătatea publică.   

        Și totuși, Colegiul Medicilor Veterinari din România semnalează faptul că în sute de comune din țară nu sunt în prezent 

medici veterinari concesionari! Motivul - nu sunt atribuite contractele către medicii veterinari de liberă practică organizați în 

condițiile legii din cauza lipsei creditelor de angajament din bugetul alocat către ANSVSA (instituție subordonată Guvernului 

și în coordonarea primului ministru).  

      Așa s-a ajuns în situația ca județe precum Argeș, Alba, Vâlcea, Olt sau Ialomița să aibă teritorii imense neacoperite cu 

medici veterinari.   

      Prin urmare, animalele care trebuiau să fie supuse acțiunilor de depistare a bolilor sunt comercializate fără documente și 

fără să se cunoască dacă sunt sau nu bolnave.   

     „Mai grav este faptul că produsele obținute de la animalele netestate sunt consumate de către proprietarii animalelor, de 

familiile lor sau vândute în piețe fără a ști dacă acele produse sunt sau nu sigure și dacă provin de la animale sănătoase”, arată 

Colegiul Medicilor Veterinari care mai semnalează și faptul că „la această dată ANSVSA nu a realizat plățile aferente lunilor 

ianuarie-martie 2021 către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care dețin contracte de 

concesiune/prestări servicii pentru realizarea acțiunilor sanitarveterinare prevăzute în programul aprobat prin HG 1156/2013.”.   

    În acest context, domnule prim ministru, vă întreb:  

Aveți vreo strategie pentru a asigura prezența medicilor veterinari în toate localitățile?  

Dacă da, care este aceasta și când se va rezolva problema asigurării activității specifice sanitar veterinare în comunele unde nu 

sunt medici veterinari?  

       Aștept răspuns scris!  

     Vă mulțumesc!  

 

Deputat 

Simona Bucura-Oprescu 

 

*** 
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Adresată domnului Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

România nu e groapa de gunoi a Europei! 

  

Stimate domnule ministru,  

Zilnic apar noi informații despre tiruri oprite în vamă sau vapoare a căror încărcătură a  

fost oprită la intrarea în țară de către autoritățile portuare. Toate au un lucru în comun: transportă deșeuri ilegale care ar trebui 

să fie introduse în România. În ultima perioadă numărul acestor transporturi identificate a crescut în mod alarmant. Ceea ce nu 

se cunoaște este numărul acelor transporturi care trec de vama României.   

În acest context, atenția publică internă dar și internațională este îndreptată către această problemă a deșeurilor. România, din 

materialele apărute în presa internă și internațională de-a lungul timpului, a fost văzută ca un loc ideal de trimitere a deșeurilor 

de către statele dezvoltate.   

Sunt necesare măsuri rapide luate de Guvern și autoritățile competente. Sunt necesare discuții cu reprezentanții domeniului, 

atât din sectorul public, cât mai ales cu cei din privat.   

În lipsa unor măsuri concrete și rapide, România riscă să devină, în mod real, groapa de gunoi a țărilor dezvoltate care își trimit 

gunoaiele în alte părți. Nu cred că sunt singura care consideră că acest fenomen al „importului” de gunoi trebuie să dispară. 

Acest fenomen nu face decât să ne distrugă mediul – solul, aerul și apa.   

Având în vedere cele expuse, aș dori să îmi transmiteți care este strategia pe care Ministerul Mediului o are în ceea ce privește 

reducerea și chiar eliminarea „importului” de deșeuri din alte țări ale Europei. De asemenea, ce măsuri aveți în vedere pentru a 

schimba imaginea României de groapă de gunoi a Europei?  

Solicit răspuns scris.  

  

Deputat 

Bulai Oana-Gianina 

 

*** 

 

Adresată domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 

  

Memoriul cu referire la proiectul de lege cumul pensie-salariu 

 

Stimate domnule ministru, 

   

 Militari M.Ap.N. disponibilizați în baza ORDONANȚEI GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 7 din 26 ianuarie 1998  Art. 24, cu 

pensii mici și, care, de fiecare dată când se reia intenția legislativă privind cumulul pensie salariu, sunt amestecati juridic cu 

miltarii și polițiștii care au pensii mari au ieșit de bună voie la pensie.   

Vă aduc la cunoștință faptul că, în rândul militarilor disponibilizați de tineri, sunt multe decese din cauza fluctuațiilor 

previzionale generate de cumulul pensie-salariu și de nerespectarea de către Statul Roman a condițiilor stabilite prin lege în 

momentul ieșirii la pensie.   

Se încearcă repararea unor nedreptăți prin generarea altor nedreptăți! Cei care depașesc o anumita barieră morală, mă refer la 

cuantumul pensiei, pot face obiectul unei legi punctuale, fără a mixa toate categoriile de pensionari.  

Ținând cont de toate acestea, vă rugăm să aveți amabilitatea să ne răspundeți la următoarele intrebări:  

Nu este absurd ca o persoană să lucreze la stat și concomitent să dețină și o afacere pe care o intreține tot pe suportul statului, 

sau să lucreze în privat, iar militarii disponibilizați să aibă la muncă?  

De ce această categorie este discriminată?  

Intenția de a plăti cu ora, vehiculată ca soluție pentru profesorii pensionari care nu au vârsta de 65 de ani, face ca postul să fie 

scos la concurs, deci anulează titularizarea în învățământ? Practic, această soluție avantajează profesorii suplinitori și 

profesorii pensionari cu vârsta de peste 65 ani (adesea numiți pe filieră politică în învățământul preuniversitar).   

Dacă această soluție, plata cu ora va fi adoptată, ar trebui să se facă o distincție între profesorii pensionari cu vârsta de peste 65 

de ani, respectiv între profesorii suplinitori și cei titulari, altfel se introduc noi discriminări, nu? Este corect ca profesorul 

titular să nu poată cumula?  
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Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege.  

 În urma primirii în audiență a domnului Agache Sandel, profesor inginer la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” 

Focșani, vă rog să aveți amabilitatea de a citi memoriul depus la Cabinetul parlamentar și de a formula un punct de 

vedere.  

              Sunt Agache Săndel, str. Constantin D. Gherea, nr.2, bl. A1, ap. 16, Odobești, jud. Vrancea, tel. 0742276774, 

pensionar militar M.Ap.N. disponibilizat pentru reorganizarea armatei impusă de N.A.T.O., în baza ORDONANȚEI   nr. 7 din 

26 Ianuarie 1998, a Guvernului României   și vă prezint această problemă personală  cu scopul de a preîntâmpina o nouă 

încălcare a drepturilor mele, de catre Statul Român și anume: dreptul neîngrădit la muncă pana la 65 de ani, neretroactivitatea 

legii, supunerea la umilință și discriminare față de regimul cumul pensie-salariu în mediu privat și față de cetățenii care pot 

cumula. Oportunitatea acestui demers este determinată de reluarea intentiilor legislative privind cumulul pensie-salariu în 

instituțiile bugetare. Multi colegi in situația mea au decedat în perioada regimului Boc-Basescu, datorita problematicii pe care 

o prezint în continuare și nu știu daca eu voi rezista și de această dată. Dupa cum o să vedeți în continuare nu este vorba în 

special despre bani, este vorba despre dreptul meu la muncă până la 65 de ani prevăzut în constituție! Este vorba despre faptul 

că statul român trebuie să-și respecte propriile legi! Dreptul meu să profesez într-un domeniu în care am expertiză și în care am 

obținut postul printr-un concurs național unic este legiferat. Prin intenția legislativă se încalcă:   

art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 44 alin. (1) și art. 47 alin. (2) din Constituție;  

Decizia CCR nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009;  

Decizia CCR nr. 82 din 15 ianuarie 2009;  

Decizia CCR nr. 61 din 12 Februarie 2020;  Tratatul de aderare a României la N.A.T.O.;  Decizia de titularizare în 

învățământ.  

Dacă pensia miltară de serviciu actuală ar fi decentă în raport cu munca prestată problema mea nu ar exista. Așadar:  

    Dupa o carieră militară în care am intrat ca șef de promoție atât la absolvirea școlii militare cât și la absolvirea Academiei 

Tehnice Militare București, am fost disponibilizat din armată și în perioada cuprinsă între 2002 și astăzi, am muncit foarte mult 

și am reușit să mă titularizez în învățământ cu concurs național unic, de asemenea, am susținut toate gradele didactice la 

Universitatea "Politehnica" din București, iar performanțele obținute în procesul didactic au fost atât la nivel național, cât și la 

nivel internațional https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/  

M-am integrat perfect în colectivul instituției de invățământ, dar deși sunt titular cu concurs național unic, am înțeles ca sunt 

un privilegiat datorită cumulului pensiei cu salariul, fapt care a fost permis fără restricții, ca o măsură de protecție socială, din 

momentul pensionării ca militar disponibilizat în vederea reorganizării armatei -”Personalul militar si civil, pensionat in 

conditiile prezentei ordonante, poate cumula pensia cu salariul obtinut, in cazul in care isi continua activitatea ca angajat, sau 

cu veniturile suplimentare realizate prin activitati cu scop și până în momentul apariției legilor guvernului Boc. Apoi, am fost 

platit cu ora, am avut pensia suspendată o perioadă și am continuat să muncesc, pe un salariu mai mic decât pensia, cu povara 

nedreptății și a umilinței prin care Statul de ”drept” Român nu a respectat condițiile legale prin care am fost 

DISPONIBILIZAT amestecâdu-mă, din punct de vedere juridic, cu militarii care au ieșit de bună voie la pensie sau cu 

polițiștii, aceștia din urmă fiind de fapt funcționari publici. Am suportat și unele manifestări ale colegilor, manifestări care nu 

erau întotdeauna fățișe si din această cauză se intâmplau multe lucruri surprinzătoare, deși eu nu reproșam nici unui coleg 

faptul ca mai are și o afacere pe lângă școală, sau mai multe slujbe la stat. Am facut față acestei situații prin multă stăpânire de 

sine, iar performanțele obținute au venit în sprijinul meu. O perioadă am fost plătit cu ora pentru jumătate de normă, apoi 

pensia  a fost diminuată cu circa 450 lei, cuantumul acesteia fiind sub nivelul salariului mediu brut pe economie, fapt ce mi-a 

permis din nou cumulul unei pensii mici cu un salariu de asemenea mic.  În aceste zile observ că s-a reluat discuția cu privire 

la cumulul pensiei cu salariul, și intențiile legislative se doresc a fi făcute din nou, fără separarea pe categorii a beneficiarilor. 

Nimeni nu dorește să înțeleagă faptul că noi militarii disponibilizați suntem o categorie separată pentru care legea nu ar trebui 

să fie retroactivă. Nu am ieșit la pensie de bună voie și aveam un contract cu statul! Funcția mea a fost desființată și am 

beneficiat de o măsură de protecție socială impusă de prevederile Tratatului de aderare a României la N.A.T.O.!  

         În cazul în care se va interzice cumulul pensiei cu salariul, mă consider discriminat, de catre Statul Român, față de cei 

care pot cumula pensia cu salariul – să zicem în mediul privat si față de cei care mai au câte o afacere pe lângă slujba de la stat. 

De asemenea, mă consider umilit de catre Statul Român, cu care am avut un contract pe viață, întrucât se încearcă din nou 

restricționarea dreptului la muncă. Faptul că am fost pensionat în anumite condiții este stipulat pe decizia de pensionare prin 

mențiunea ”Pensionat pentru activitatea depusa în baza Ordonanței 7 / 1998 a Guvernului României” – Anexa nr. 1 Extras din 

decizia de pensionare.   

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/113605
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/113605
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/101426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/101426
https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/
https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/
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Mai mult, prin această intenție legislativă pierd și pensia militară de serviciu și titularizarea în învățământ. Eu nu am fost numit 

politic! Astfel consider că sunt pur și simplu terorizat de statul român prin politicienii ajunși la putere. Domnule deputat,  

          Eu cred că intuiți suferințele care ar putea fi provocate prin restricționarea acestui drept fundamental și anume dreptul la 

muncă. Doresc să muncesc unde am competență și expertiză și nu unde îmi impune Statul Român. Mi-am construit o carieră 

de la zero, pas cu pas, într-o instituție alta decât armata, bazându-mă pe stabilitatea și predictibilitatea legii. Nu este drept ca 

cei care au pensii mari sa fie aparați în continuare, iar noi, militarii disponibilizați sa ne pierdem serviciul. De ce instituțiile 

statului ne amestecă cu polițiștii, sau cu militarii care au ieșit de bună voie la pensie?  

Din comunicatele și interacțiunile publice și oficiale rezultă faptul ca, noi militarii disponibilizati prin Ordonanța nr. 7 / 1998 a 

Guvernului României, nu suntem protejati de nici o structură sau entitate instituțională. Armata ne-a părăsit, conducerea este 

politizată! Dacă totuși se dorește interdicția cumulului pensiei cu salariul, aceasta trebuie făcută cu mare discernământ și 

condescendență. În acest sens aș enumera câteva soluții:  

legea să nu acționeze asupra celor care au fost încadrați în muncă pe baza unui concurs, în cazul meu concurs național unic de 

titularizare;  

suspendarea diferenței dintre pensie și barem / plafon – salariul mediu brut pe economie;   

plafonarea cumulului prin impozitare diferențiată;  

legea să acționeze pentru viitor;  

legea să nu acționeze asupra militarilor disponibilizați prin Ordonanța nr.7;  

legea sa acționeze pentru pensionarii cu vârsta de peste 65 ani.  

 Așa cum este proiectul de lege acum (Proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele 

care îndeplinesc condițiile de pensionare), mă nedreptățește și mai mult. Pe lângă discriminările privat versus stat, oameni 

politici (parlamentari, consilieri, primari etc. care au voie sa cumuleze) versus cetățeni obișnuiti, a apărut o nouă discriminare 

în rândul profesorilor și anume:  

       Intenția de a plăti cu ora, vehiculată ca solutie pentru profesorii care nu au vârsta de 65 de ani (eu am 60), face ca postul sa 

fie scos la concurs, deci anulează titularizarea în învățământ. Practic, această soluție avantajează profesorii suplinitori și 

profesorii pensionari cu vârsta de peste 65 ani adesea numiți pe filieră politică în învățământul preuniversitar. Dacă această 

soluție plata cu ora va fi adoptată, ar trebui să se facă o distincție între profesorii pensionari cu vârsta de peste 65 de ani, 

respectiv între profesorii suplinitori și cei titulari, altfel se introduc noi discriminări...E corect ca profesorul titular, care nu are 

vârsta de 65 de ani, să nu poată cumula? Referitor la vârstă, eu nu am de gând să stau nici un an peste vârsta standard de 

pensionare, însă nu pot duce povara nedreptății generată de confiscarea dreptului fundamental la muncă până la vârsta standard 

de pensionare – 65 de ani.  

Din punct de vedere moral, aș accepta cu resemnare dacă măsura ar fi aplicată fără excepții, dar tocmai excepțiile (oamenii 

politici) sunt favorizate neconstituțional, respectiv discreționar, în detrimentul cetățenilor obișnuiți.  

În cazul în care totuși nu se ține seama de Constituție și legea va fi dezvoltată în jurul acestui proiect, va rog să susțineți soluția 

ca profesorii pensionari titulari, care nu au împlinit vârsta de 65 de ani, să rămână titulari până la vârsta standard, sau soluția ca 

militarii disponibilizați prin Ordonanța nr. 7 / 1998 a Guvernului României să fie exceptați.  

Domnule deputat,  

Vă informez că și din rândul nostru, a militarilor disponibilizați de tineri, sunt multe decese din cauza fluctuațiilor previzionale 

generate de cumulul pensie-salariu și de nerespectarea de către Statul Roman a condițiilor stabilite prin lege în momentul 

ieșirii la pensie.   

SE ÎNCERCĂ REPARAREA UNOR NEDREPTĂȚI PRIN GENERAREA ALTOR  

NEDREPTĂȚI! Cei care depașesc o anumita barieră morală, mă refer la cuantumul pensiei, pot face obiectul unei legi 

punctuale, fără a mixa toate categoriile de pensionari.  

Nu este absurd ca o persoană să lucreze la stat și concomitent sa dețină și o afacere pe care o intreține tot pe suportul statului, 

sau să lucreze în privat, iar noi militarii disponibilizați să nu avem dreptul la munca cinstita?  

De ce suntem discriminați?   

Noi, miltarii disponibilizati suntem discriminați si față de militarii mai în vârstă care au pensii mari, la grade egale și funcții 

egale.  

Suntem relativ tineri, ne-am facut o proiecție pentru viitor care, în ultimul timp, a fost de mai multe ori reevaluată. Nu avem 

antrenament sa facem evaziune fiscală, am fost corecți cu Statul Român și am muncit cinstit! Nu suntem vinovați pentru că am 

fost disponibilizați ! Nu mai rezistăm sub presiunea acestor incertitudini ! In nici o țară din lume nu se intâmplă așa ceva cu 

pensionarii militari disponibilizați. Timp de mai mulți ani am desfășurat activități deosebit de periculoase ca ofițer inginer (șef 

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210311-proiect-de-lege-continuare-activitate.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210311-proiect-de-lege-continuare-activitate.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210311-proiect-de-lege-continuare-activitate.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210311-proiect-de-lege-continuare-activitate.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210311-proiect-de-lege-continuare-activitate.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210311-proiect-de-lege-continuare-activitate.pdf
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atelier pirotehnic – erau doar trei funcții în toată țara) și constat acum faptul că statul roman mă "răsplătește" cu nerespectarea 

contractului și a legilor în baza cărora am ieșit forțat la pensie. Pun o întrebare (retorică) înfricoșătoare: Acest tratament aplicat 

militarilor să fie o răzbunare a celor care au tras în noi în Decembrie 1989?  Un fost coleg de sector tehnic (din armată) a 

decedat, dupa ce în prealabil mi-a spus ca este foarte supărat pe ceea ce se întâmplă cu pensia și cumulul: pierduse serviciul, 

apoi a primit și pensia ”recalculată” – micșorată, în timpul regimului Boc-Băsescu și avea doi copii la facultate!  Reiterez: noi, 

militarii disponibilizati, nu avem pensia ca cei cu vechime integrală și trebuie sa suplimentăm veniturile prin muncă - drept 

câștigat prin lege și posibil să fie din nou confiscat.  

Statul Român a facut reparații doar pentru militarii care au pensii mari și foarte mari. Ei au câștigat în toate regimurile, dar noi 

militarii disponibilizați am fost ”uciși”, din toate punctele de vedere!  

Ca sa intelegeți drama prin care trec, o să vă dau un exemplu: să spunem ca ați cumparat o mașină în rate și plecați cu aceasta 

la drum. Pe la jumatătea distanței de parcurs vă oprește cineva și vă confiscă mașina și spune ca ratele pe care le-ati plătit sunt 

nule. Așa s-a întâmplat cu pensiile militarilor disponibilizați! Este mult să cumulezi o pensie mică cu un salariu mic după o 

viață de muncă la nivel performant?  

Insist asupra faptului ca am fost militar disponibilizat in baza unor legi si mi-am construit o alta cariera, in mod cinstit, de la 

zero, intr-o alta institutie, fara nici o legatura cu armata. Pe timpul guvernarii Boc am avut pensia suspendata, in timp ce alte 

categorii de cetateni aveau dreptul sa cumuleze...Nu aș mai suporta o asemenea discriminare!  

 Vă asigur că nu am burtă (în sensul că nu sunt obez), toți specialiștii militari, colegi ai mei din mediul foarte periculos în care 

am lucrat sunt bolnavi sau nu mai sunt. Era imposibil să respectăm programul de masă, trebuia să fim acolo unde se descărcau 

/ încărcau vagoane și tiruri cu produse (foarte periculoase) care au contribuit la achitarea datoriei externe a țării. Am depus o 

munca titanică și acum este posibil să suport din nou umilința și discriminările la care am fost supus pe timpul guvernării Boc. 

Dacă știam ce-mi rezervă viitorul în România nu-mi mai consumam resursele aici!  

Știu că aveți un respect deosebit față de Armata României, dar acum această instituție este excesiv politizată la nivelul 

factorilor de decizie și pe noi, militarii disponibilizați cu Ordonanța nr. 7 a Guvernului României această instituție, în care am 

slujit cu credință și devotament, ne-a abandonat.   

Cu speranța că dumneavoastră nu o să permiteți sa fim ”uciși” în integralitate de către Statul Român, vă mulțumesc și vă 

doresc multă sănătate și putere de muncă!  

 Sunt sigur de faptul că dv. înțelegeți pe deplin faptul că noi militarii disponibilizați pentru reorganizarea armatei suntem o 

categorie separată de cea a militarilor care au ieșit de bună voie la pensie și vă rog să sprijiniți un om care a reprezentat 

România la trei faze internaționale ale celei mai prestigioase competiții de robotică educațională din lume – World Robot 

Olympiad.  

                                                   Așa să vă ajute Dumnezeu!  

                                               Cu aleasă considerație,  

                                                                                     Profesor gr. I  ing. Agache Sandel  

 

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției  

 

Situația pazei la sediile în care lucrează personalul de probațiune 

  

Stimate domnule ministru,  

În cadrul Direcției Naționale de Probațiune lucrează un număr de 550 de angajați care se ocupă de peste 100.000 de cazuri. 

Cea mai mare parte dintre angajați sunt femei care consiliază și persoane condamnate pentru fapte comise cu violență.  

Legea 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune prevede la articolul 119 alin.(5): ’’Paza sediilor 

structurilor teritoriale, a bunurilor și a valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare 
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necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin 

structurile sale specializate’’.  

Înțelegem că la nivelul Jandarmeriei Române există personalul și echipamentele necesare îndeplinirii cerințelor legale și 

realizării climatului de siguranță. Însă, anumite sedii în care lucrează personalul de probațiune nu au asigurate porticuri de 

verificare pentru armament, sistem de monitorizare video și asigurarea securității armamentului.   

Ținând cont că încă din anul 2013 trebuiau realizate aceste măsuri de protecție şi de îndeplinire a legii, vă solicit să îmi 

răspundeți la următoarele întrebări:  

De ce Ministerul Justiției nu a făcut demersurile necesare pentru respectarea Legii?   

De ce nu s-au alocat fonduri până acum pentru asigurarea acestor dotări?  

Ce fonduri a prevăzut Ministerul Justiției pentru 2021 și ce sume intenţionaţi să alocaţi pentru anii următori în vederea 

rezolvării de urgenţă a acestei probleme de securitate și legalitate?  

Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicit un răspuns în scris.  

 

         

Deputat 

Oana Consuela Florea 

 

*** 

 

Adresată domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției  

 

Situația statutului personalului de probațiune  

 

Stimate domnule ministru,  

Legea 252/2013 privind organizarea și funcționarea serviciului de probațiune prevede la articolul 121: ’’(1) În termen de 90 de 

zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Guvernul va supune Parlamentului, spre 

adoptare, proiectul Legii privind statutul personalului de probațiune’’.    

Au trecut 8 ani de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii 252/2013 și de când Guvernul era obligat să inițieze proiectul 

Legii privind statutul personalului de probațiune.   

În aceste condiții, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

Care este stadiul acestui proiect în cadrul Ministerului?  

Când va fi depus la Parlament?  

Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicit un răspuns în scris.  

 

Deputat 

Oana Consuela Florea 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României 

 

Aspecte practice privind utilizarea pașapoartelor cetățenilor români cu domiciliul în străinătate în operaţiuni bancare 

 

Stimate domnule Guvernator,  

Am transmis o interpelare Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Afacerilor Interne cu privire la sesizările primite din 

partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care și-au făcut pașaport pentru cetățenii români cu domiciliul în 

străinătate (CRDS), iar acum întâmpină o serie de probleme.  

Conform legislației actuale la eliberarea așa-numitului pașaport CRDS, cetățenii români  

trebuie să renunțe la cartea de identitate. Logica ține de faptul că odată stabiliți în străinătate vor obține un act de identitate din 

țara în care au domiciliul.  
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Totuși, din păcate, mai multe entități, de regulă private, nu recunosc drept act de indentitate pașaportul CRDS.  

În acest sens, poate exemplul cel mai clar, este faptul că băncile refuză deschiderea unui cont bancar în baza unui pașaport 

CRDS.  

În răspunsul primit de la Ministerul Afacerilor Externe au fost subliniate câteva aspecte pe care le consider de interes.  

Pe de o parte, se precizează că atât cartea de identitate, cât şi paşaportul simplu electronic (cu domiciliul în România sau cu 

domiciliul în străinătate) sunt documente de călătorie şi atestă, totodată, identitatea cetăţeanului român în condiţiile legii. Prin 

urmare, este posibil ca dificultăţile pe care le invocă cetăţenii români cu domiciliul în străinătate să nu rezide într-o lipsă a 

reglementărilor juridice sau a paşaportului prezentat ci, mai degrabă, prin faptul că, odată stabilit domiciliul persoanei în 

străinătate, există o serie de consecinţe practice, cu relevanţă în alte domenii, fiind posibil ca instituţiile bancare să aplice 

reglementări diferite debitorilor aflaţi în afara României.  

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe precizează că s-a adresat Băncii Naţionale a României pentru a disemina 

băncilor informaţii cu privire la regimul juridic al paşaportului simplu electronic cu menţionarea domiciliului în străinătate 

(CRDS) şi să furnizeze detalii, dacă există, cu privire la aplicarea diferenţiată a unor reglementări pentru cetăţenii români, în 

funcţie de stabilirea domiciliului, în ţară sau în străinătate.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:  

Aţi transmis instituţiilor bancare din România informaţii cu privire la regimul juridic al paşaportului simplu electronic cu 

menţionarea domiciliului în străinătate (CRDS), în sensul că şi acest document atestă identitatea cetăţeanului român?  

Există reglementări diferite pentru utilizarea serviciilor bancare de bază, prrecum deschiderea unui cont bancar, de către 

cetăţenii români, în funcţie de stabilirea domiciliului, în ţară sau în străinătate?  

Aveţi în vedere emiterea unor instrucţiuni, astfel încât cetăţenii români posesori de paşaport simplu electronic cu menţionarea 

domiciliului în străinătate (CRDS) să nu mai întâmpine astfel de probleme?  

 

Vă mulţumesc!  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Mirela Furtună 

 

*** 

 

 

Adresată domnul Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

Ploile și vijeliile au făcut prăpăd în toată țara, iar Ministerul Mediului reacționează după o lună de la primele 

inundații, doar cu declarații de avertizare 

 

 

Stimate domnule ministru,  

România a intrat de mai mulți ani sub efectele schimbărilor climatice și am început cu toții să resimțim modificări în viața 

noastră de zi cu zi, indiferent de anotimp sau de partea țării în care locuim.  

Amploarea schimbărilor climatice actuale și viitoare, dar și impactul acestora va depinde de cât de eficienți suntem în 

implementarea de măsuri pentru prevenirea inundațiilor, combaterea secetei pedologice și monitorizarea fiecărei schimbări 

generate de climă sau de acțiunile umane.  

Din păcate, am constatat la fel ca toți românii de bună credință că de o lună avem ploi abundente și vijelii în toată țara, coduri 

galbene, portocalii și roșii de inundații, iar Ministerul Mediului abia pe 20 iunie a ieșit public să comunice firav că trebuie să 

fim atenți, în rest nimic.  

Mai mult decât atât, am avut cu câteva luni în urmă un ciclon care a distrus 80 de hectare de pădure în Prahova, prin care 50 de 

mii de arbori tineri, adică o cantitate de 60 de mii de metri cubi, au fost rași de pe fața pământului. În fiecare an avem secetă, 

inundații, iar mai nou și furtuni puternice, fenomene meteo extreme care afectează zone întregi din țară atât locuite, cât și 

agricole.  
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Iar dumneavoastră ați ieșit în urmă cu câteva zile să le spuneți românilor că trebuie să fie atenți, iar autorităților să facă echipă. 

Dar unde sunt măsurile pro-active de împădurire, de construire de baraje împotriva inundațiilor, de pregătire a zonelor care 

sunt recunoscute ca fiind predispuse la inundații?  

Vă citez: „Săptămâna viitoare, primele două-trei zile o să păstreze colegii, în anumite zone, şi avertizările portocalii, 

prognozele de cod portocaliu şi după aceea vor veni alte fenomene severe meteorologice, canicule şi local câteva fenomene 

destul de severe. Trebuie să fim atenţi şi să facem echipă cu cei de la meteo, hidro şi cu echipele de intervenţie”, ați declarat la 

o video conferință cu prefecții.  

Unde ați fost dumneavoastră domnule ministru în aceste săptămâni de când România a intrat într-o perioadă de ploi abundente, 

de furtuni, care au lăsat sute de oameni pe drumuri și alte sute de persoane sinistrate, fără acces la utilități și cu pământurile și 

casele inundate?  

Vă rog să-mi comunicați detaliat, pentru perioada de când ați ajuns ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor până în prezent, 

ce ați făcut concret pentru fiecare dintre problematicile enumerate:  

protejarea vieții oamenilor de inundații;  

prevenirea alunecărilor de teren;  

protecția și siguranța în fața fenomenelor meteo extreme;  

protejarea pădurilor de tăierile ilegale;  

înființarea de perdele forestiere care să protejeze șoselele;  

investiții în construcția de baraje pentru aducțiuni de apă și pentru prevenirea inundațiilor; 7. lucrări de decolmatare a albiilor 

râurilor;  

măsuri de combatere a secetei;  

protejarea oamenilor de animale sălbatice;  

protejarea faunei și florei sălbatice și a speciilor aflate pe cale de dispariție.   

Iar în final, vă rog să-mi răspundeți la întrebarea pe care v-am adresat-o din luna februarie a acestui an și la care evitați să-mi 

transmiteți un răspuns. De ce ați secretizat elemente cheie ale sistemelor informatice și de raportare ale aplicațiilor de 

identificare a tăierilor ilegale de păduri? În acest fel, prin „grija” guvernării actuale, oricine poate jefui în voie pădurile, poate 

transporta ilegal lemnul tăiat pentru că nu se mai vede. Sistemele respective sunt orbite, opinia publică nu mai are acces la 

informațiile necesare. De ce ați fost de acord cu aceste decizii?  

Vă rog să-mi comunicați data la care veți reveni asupra deciziei actuale și veți reda accesul public asupra programelor și 

aplicațiilor de monitorizare și sesizare a tăierilor și transporturilor ilegale de lemn.  

Vă mulțumesc.  

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,  

Deputat 

Alexandra Huțu 

 

*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 

Situația căminelor pentru persoane vârstnice 

 

Stimată doamnă ministru,  

 Având în vedere ultimele informații apărute în spațiul public privind modul necorespunzător în care sunt tratate persoanele 

vârstnice din România în căminele de îngrijire, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  

Care este numărul căminelor pentru persoane vârstnice aflate în subordinea consiliilor locale, respectiv a consiliilor județene și 

cele administrate de furnizori privați?  

Care este numărul persoanelor vârstnice aflate în acest moment în centrele de îngrijire bătrâni? Vă rog să menționați separat și 

numărul acestora în județul Hunedoara.  

Cum efectuează Ministerul Muncii și Protecției Sociale monitorizarea și evaluarea calității îngrijirii persoanelor vârstnice în 

instituțiile care furnizează astfel de servicii?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
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Cu aleasă considerație,  

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 

 

 

 

 

 

Adresată domnul Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii  

 

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022 

 

Stimate domnule ministru,  

 În anul 2016, Ministerul Culturii (MC) a elaborat propunerea de Strategie pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022. La 

scrierea documentului au participat actori sociali din domeniul literar, al artei, specialiști din cadrul Ministerului Culturii și alți 

parteneri cu o voce puternică în acest domeniu. În strategie se face referire, printre altele, și la realizarea unui parteneriat cu 

Ministerul Educației, scopul fiind acela al impulsionării lecturii în rândul elevilor din România. Având în vedere apetența 

cetățenilor, dar mai ales a tinerilor pentru consumul de divertisment de masă facil, aflat în contradicție cu educația de calitate, 

doresc să vă adresez următoarele întrebări:   

În ce măsură MC lucrează la implementarea unor politici publice de impulsionare a consumului de cultură, de lectură în rândul 

cetățenilor din România, având în vedere Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022?  

Cum susține MC în acest moment consumul de cultură în rândul copiilor și tinerilor din România?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  

 Cu aleasă considerație, 

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 

Rata șomajului în România și măsurile întreprinse pentru a combate scăderea ratei de ocupare 

 a populației din primul trimestru al anului 2021 

 

Doamnă ministru,   

Cel mai recent raport al INS cu privire la Ocuparea și șomajul în Trimestrul I 2021 relevă faptul că România se confruntă cu 

două mari probleme: scăderea populației active și creșterea șomajului. Diferențele sunt îngrijorătoare, mai ales în rândul 

anumitor categorii de populație, cum ar fi tinerii, femeile și locuitorii din mediul rural.   

Dacă luăm prin comparație situația populației active la nivel național în primul trimestru din 2019, față de primul trimestru din 

2021, observăm că aceasta a scăzut de la 8.852.000 la  

8.132.000, în timp ce numărul șomerilor a crescut de la 364.000 la 496.000. În plus, dacă în 2019 rata de ocupare în rândul 

populației în vârstă de muncă 15-64 de ani a fost de 64,2%, în 2021 a coborât la 60,8%.   

Diferențele sunt și mai mari dacă luăm în calcul populația feminină: în trimestrul I 2019 gradul de ocupare în rândul femeilor 

era de 55,7%, în același trimestru din 2021 aceasta a scăzut cu 4,7 puncte procentuale, ajungând la 51%. În ceea ce privește 

diferențele urban-rural, situația este și mai dramatică: comparând datele, vedem o scădere de 8,1 puncte procentuale, de la o 

rată de ocupare de 62,1% în trimestrul I 2019, la numai 54,0% în primul trimestru al acestui an.   
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La nivelul populației generale rata șomajului în primul trimestru din 2019 era de 4,1%, în timp ce în 2021 a crescut la 6,1%. 

Mai mult, șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, care reprezintă și cea mai vulnerabilă categorie, a atins în 2021 

nivelul de 21,5%, în creștere față de 2019 când era de numai 15,6%.   

Analizând aceste cifre, realizăm că situația ocupării forței de muncă din țară este pe un trend descendent, iar tinerii, femeile și 

oamenii din mediul rural sunt cei mai afectați de șomaj. În acest context, vă întreb:   

Ce măsuri aveți de gând să întreprindeți pentru a crește rata de ocupare în rândul populației generale?  

Ce măsuri concrete aveți în vedere pentru a rezolva situația specifică a scăderii ratei de ocupare pentru fiecare categorie în 

parte: tineri, femei, respectiv persoane care locuiesc în mediul rural?   

Solicit răspuns oral și în scris.  

  

Cu respect,   

Deputat 

Romeo Daniel Lungu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Adaptarea întregului sistem de educație la exigențele pieței muncii 

 

Domnule ministru,  

Principalul obiectiv al formării în școală ar trebui să-l reprezinte integrarea în societate și pe piața muncii a tuturor 

absolvenților cursurilor liceale sau universitare. Din nefericire, în continuare, asistăm la deficitul de forță de muncă în multe 

domenii de activitate fie din cauza lipsei specialiștilor sau a persoanelor calificate, fie din cauza dezinteresului absolvenților 

pentru exploatarea competențelor dobândite în școală în favoarea altor oportunități pe care le oferă alte joburi. Pe de altă parte, 

există domenii de activitate cu o afluență crescută de cereri de angajare, dar care nu ajung să satisfacă toate solicitările. În 

ciuda schimbărilor prin care trece piața muncii, tehnologia nu înlocuiește încă toată forța de muncă și, în multe domenii de 

activitate, acest aspect se poate păstra permanent.   

Așadar, vă rog să-mi precizați ce programe veți implementa astfel încât acestea să dezvolte sistemul de învățământ, dar și să-i 

pregătească pe absolvenți să facă față evoluțiilor și provocărilor viitoare ale pieței muncii.   

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă,  

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Trasporturilor și Infrastructurii  

 

Proiectarea şi construcţia aşa numitelor „capete de pod”, podeţe de la curţile proprietarilor din sate şi comune 

  

Stimate domnule Ministru,  

 România este statul din Uniunea Europeană cu cei mai mulţi morţi la milionul de locuitori din cauza accidentelor de maşină.  

În anul 2020 am avut 85 de decedaţi la milionul de locuitori din cauza accidentelor  

rutiere, iar acest aspect ar trebui să ne îngrijoreze, chiar dacă ne aflăm pe un trend descendent faţă de anii anteriori.  

 Cauzele sunt multiple şi ţin inclusiv de infrastructura rutieră precară, precum şi de lipsa autostrăzilor sau a drumurilor expres.  

 Am observat că multe accidente care se soldează cu victime se întâmplă din cauza aşa numitelor „capete de pod”, podeţe de la 

curţile proprietarilor din sate şi comune, în care maşinile intră şi, de cele mai multe ori, se răstoarnă.  

 Una dintre cauze fiind şi proximitatea acestora faţă de carosabil, multe fiind la câţiva centimetri de acesta.  

 Dacă în privinţa barierelor de protecţie lucrurile au evoluat de-a lungul anilor, în cazul acestor „capete de pod”, podeţe de la 

curţile proprietarilor din sate şi comune, modul de proiectare şi construcţie nu a cunoscut modificări semnificative.  
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Având în vedere aceste aspecte, vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:  

Care este actul normativ care stabileşte modul de proiectare şi construcţie a „capetelor de pod”, podeţe de la curţile 

proprietarilor din sate şi comune?  

Ce măsuri are în vedere Ministerul pentru a reproiecta aceste „capete de pod”, podeţe de la curţile proprietarilor din sate şi 

comune, astfel încât să limiteze potenţialul unor accidente cu victime, aşa cum se întâmplă cu barierele de protecţie?  

Cât de fezabilă consideraţi a fi stabilirea unei distanţe minime între carosabil şi „capetele de pod”, podeţe de la curţile 

proprietarilor din sate şi comune, de 1,5 metri, iar acolo unde nu ar fi fezabilă o astfel de soluţie să fie schimbat modul de 

proiectare şi/sau materialele de construcţie, în scopul de a proteja vieţile oamenilor?    

Vă mulţumesc!  

Deputat 

Nicu Niţă 

 

*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 

De ce ați eliminat valorile de 300 lei, respectiv 600 lei din Ordonanța privind alocațiile copiilor și mințiți părinții doar 

pentru a câștiga bătălia din interiorul PNL? 

 

Stimată doamnă ministru,   

De ce ați ales și dumneavoastră și domnii Cîțu și Orban să folosiți alocațiile pentru copii ca subiect de dispută în bătălia din 

interiorul PNL?  

În timp ce colegii dumneavoastră parlamentari liberali din Comisia de Muncă au votat, cum a vrut domnul Cîțu, doar o 

indexare de la 1 ianuarie, președintele PNL, Ludovic Orban plusează că va fi și indexare și majorare cu 20 %.   

Familiile cu copii și-au dat seama că sunteți mincinoși pentru că ați anulat tranșa de la 1 iulie 2021 pe care o promiteați, sub 

semnătură, anul trecut înainte de alegeri.   

Intenția Guvernului de a da Ordonanță de Urgență pe alocații contravine unor decizii ale Curții Constituționale pentru că ar 

reglementa un domeniu care tocmai este în faza finală a dezbaterii parlamentare.  

Doamnă ministru, este fals argumentul că „NU SUNT BANI” pe care îl invocă, atât domnul Cîțu, cât și domnul Orban. 

Anularea tranșei de la 1 iulie nu are nicio legătură cu contextul economic actual.  

Anularea acestei tranșe a fost o decizie premeditată, nu a fost determinată de evoluția economică. Nu sunt bani pentru tranșa de 

la 1 iulie, pentru că nu ați pus bani în Buget încă de la începutul anului. De atunci, știați cu toții, PNL, USR-PLUS, UDMR că 

nu veți da tranșa a doua, iar PSD a avertizat atunci acest lucru. Pe de altă parte, tot premierul Cîțu ne spune mereu că economia 

merge fantastic, că explodează puterea de cumpărare. Deci dacă totul merge atât de bine, cum puteți să veniți să spuneți 

familiilor cu copii că nu sunt bani pentru alocații.  

România plătește 5 miliarde de lei pe an dobânzi la băncile la care s-a împrumutat guvernul din care faceți parte, adică de 7 ori 

mai mult decât era nevoie pentru creșterea alocațiilor de la 1 iulie.  

Vă anunț că împreună cu colegii mei vom ataca la Curtea Constituțională orice lege privind alocațiile care prevede anularea 

unor drepturi deja câștigate de copii. Guvernul nu poate evita acest lucru printr-o Ordonanță de Urgență pentru că intră în 

conflict de constituționalitate cu Parlamentul. CCR a stabilit deja că Guvernul nu poate da ordonanță pe alocații pentru că ar 

interveni în procedura de legiferare a Parlamentului, întrucât o lege cu conținut similar se află deja în faza finală de dezbatere, 

iar Guvernul sar transforma în autoritate legiuitoare, încălcând Constituția care spune că doar Parlamentul are această 

prerogativă. În plus, Guvernul și-a depășit limitele constituționale încă de anul trecut când a modificat prin OUG în mod 

repetat, ceea ce legifera Parlamentul, respectiv dublarea alocațiilor. Acum Guvernul ar suprima un drept deja câștigat prin lege 

de copii, respectiv tranșa de majorare de la 1 iulie.  

Solicit răspuns în scris.  

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 
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 Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Solicitare clarificări privind analizele gratuite pentru gravide 

 

Stimată doamnă ministru,   

În continuarea răspunsului cu nr. 3483 din 08.04.2021, pentru care vă mulțumim, revenim în atenția dumneavoastră pentru a 

solicita o serie de clarificări punctuale:  

Care sunt analizele, pentru fiecare trimestru de sarcină, prevăzute în pachetul de bază?  

Care este valoarea maximă a analizelor decontate pentru fiecare trimestru de sarcină?  

Doar o singură consultație pentru fiecare trimestru de sarcină este gratuită, parte a serviciilor de supraveghere a sarcinii și 

lăuziei?  

Serviciile obligatorii ce țin de supravegherea unei sarcini normale, la gravida care nu deține documente medicale care să ateste 

existența în antecedente personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecției CMV*1: consultații de specialitate 

obstetrică-ginecologie, Hemoleucogramă completă, Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO. Determinare la gravidă a 

grupului sanguin Rh, Uree serică, Acid uric seric, Creatinină serică, Glicemie, TGP, TGO, TSH, Examen complet de urină 

(sumar+ sediment), VDRL sau RPR, Testare HIV la gravidă, Evaluarea gravidei pentru infecții cu risc pentru sarcină ( pentru 

rubeolă, toxoplasmoză, infecția CMV, hepatită B și C), Secreție vaginală, Examen citologic cervicovaginal Babeș-Papanicolau 

(până la S23 + 6 zile) sau Test de Toleranță la glucoză per os+/- Hemoglobină glicată ( S24- S28 +6 zile) sau Biometrie fetală 

( S29-S33 + 6 zile) sau Detecția Streptococului de grupa B (S34-S37 + 6 zile), Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a 

sarcinii, toate acestea sunt și gratuite?  

Screeningul prenatal (S11- S19+ 6 zile) *2 este gratuit?   

Consultațiile de specialitate, obstetrică-ginecologie, Dublu test/triplu test, ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 – 

S19 +6 zile) sunt gratuite?  

Examenul clinic general, examenul ginecologic și obstetrical complet, investigațiile paraclinice și interpretarea integrativă a 

rezultatelor acestora sunt gratuite?  

Investigațiile paraclinice reprezentate de examenul citologic cervico-vaginal Babeș- 

Papanicolau, examenul de secreții vaginale - examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană, respectiv 

examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică, antibiogramă, antifungigramă care fac parte din pachetul 

de servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, sunt decontate?  

Ecografia obstetricală anomalii trimestru II și ecografia obstetricală anomalii trimestrul I cu TN- sunt gratuite?  

Totodată, monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă cu tulburări de coagulare/ trombofilii ereditare și dobândite, serviciu 

care cuprinde consultații de specialitate obstetrică- ginecologie, Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea 

hemocisteinei serice Control hemocisteină serică, Factor V Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic 

confirmare, Ecografie obstetrică și ginecologică se decontează?  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.   

Cu considerație,  

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  

doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

 

Susțineți completarea legii privind protecția şi promovarea drepturilor copilului prin introducerea de servicii 

permanente de monitorizare, consiliere școlară și asistență psihopedagogică a minorilor care au unul sau ambii părinți 

plecați în străinătate? 

 

Stimate domnule / doamnă ministru,   

În legislația actuală nu este prevăzută nicio reglementare a modului în care serviciile publice de asistenţă socială şi centrul 

judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, vor asigura serviciile de consiliere specializată destinate copilului cu părinţi 
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plecaţi la muncă în străinătate și nici obligația din partea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei 

părinţilor sau tutorelui prin care minorul cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate să fie monitorizat permanent prin 

intermediul serviciilor consiliere școlară și asistență psihopedagogică.   

Având în vedere aceste aspecte susțineți completarea legislației prin care să se prevadă introducerea obligaţiei de a dezvolta 

servicii de consiliere școlară și asistență psihopedagogică destinate copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate de către 

serviciul public de asistenţă socială, centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională și unitățile școlare care beneficiază de 

cabinete de consiliere școlară și asistență psihopedagogică astfel încât: serviciul public de asistenţă socială din cadrul 

Consiliului judeţean şi, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti sau cabinetul de consiliere școlară să 

asistență psihopedagogică la care este arondată unitatea școlară pe care o frecventează copilul să elibereze o fișă de evaluare 

psihopedagogică care se va înmâna persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau 

tutorelui.  

De asemenea, susțineți introducerea obligației pentru persoana care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei 

părinţilor sau tutorelui de se prezenta lunar cu minorul la o ședință de consiliere școlară și asistență psihopedagogică la 

serviciul public de asistenţă socială din cadrul Consiliului judeţean şi, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului 

Bucureşti pentru copii care nu urmează sistemul național de învățământ și la cabinetul de consiliere școlară și asistență 

psihopedagogică la care este arondată unitatea școlară pe care o frecventează minorul pentru copii care urmează sistemul 

național de învățământ?  

Consider să este nevoie de introducerea unei reglementări clare prin care serviciile publice de asistenţă socială să ofere 

consiliere permanentă și gratuită minorilor care sunt în grija altor persoane pentru perioada în care părinții sunt plecați în 

străinătate.  

Acești copii au nevoie de consiliere școlară și asistență psihopedagogică periodică, astfel încât să diminueze sentimentul de 

abandon, anxietate, tristețe și pentru a depăși problemele de comunicare care apar între copii și persoana care se ocupă de 

întreținerea acestora pe perioada absenței părinților.  

Introducerea consilierii școlare și asistenței psihopedagogice periodice gratuite pentru minorii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate reprezintă un element educațional obligatoriu pentru minorii care nu beneficiază de un mediu familial adecvat 

pentru dezvoltarea lor psiho-emoţională normală.   

Copiii ai căror părinți au plecat să muncească în altă țară au nevoie de o pregătire suplimentară privind orientarea școlară şi 

consilierea individuală. Acești copii reprezintă o categorie specială, neinclusă în programe sociale sau pedagogice. Minorii 

aflați în astfel de situații, teoretic nu sunt singuri singuri, au părinţi, dar care nu sunt lângă ei, nu îi iau de la şcoală, nu le 

verifică temele. Din aceste cauze, ei devin introvertiţi, nesiguri şi de multe ori abandonează şcoala, pentru că nu fac faţă 

solicitărilor pedagogice.    

Concluziile studiilor realizate de-a lungul timpului de Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul proiectului „Impactul migraţiei 

părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă” au arătat că pentru copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, riscurile de abandon 

şcolar, infracţionalitate și consum de droguri sunt mai mari. Un alt studiu al UNICEF, realizat în urmă cu 3 ani estima că, la 

momentul derulării cercetării, la scară naţională, erau 350.000 de copii ai căror părinţi erau plecați în străinătate, iar mai mult 

de o treime dintre aceştia, adică aproximativ 126.000 de copii, erau afectaţi de migraţia ambilor părinţi.  

Așadar situația este foarte gravă și este nevoie de o intervenție urgentă la nivel legislativ, iar apoi la nivel local și central 

pentru a proteja și asigura accesul la o educație și sănătate corectă copiilor care au părinții plecați în străinătate.  

Solicit răspuns oral, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate Biroului 

permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,   

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

 

*** 
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Adresată domnului Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

 

Tabloul fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 

2021-2027 pentru digitalizare în sectorul privat și non-guvernamental 

 

 

Stimate domnule Ministru,  

Avand in vedere faptul ca, alaturi de tranzitia verde, tranzitia digitala reprezinta cel de-al doilea pilon principal si politica 

majora a Uniunii Europene pentru urmatorii ani, tinand cont de exercitiul financiar multianual european 2021-207, precum si 

de Programul Next Generation EU, va rog sa imi comunicati care sunt masurile si programele, precum si calendarul aferent 

acestora, in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene nerambursabile destinate digitalizarii sistemului privat si non-

guvernamental pe care le pregatiti.  

  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 

Tabloul fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 

2021-2027 pentru toți actorii implicați în lanțul agro-alimentar 

  

Stimate domnule Ministru,  

Având în vedere importanța domeniului pe care îl reprezentati, unul extrem de incercat in ultimul an de seceta pedologica, 

precum si de lipsa programelor consistente de sprijin si care in prezent se confrunta cu probleme extrem de grave din cauza 

fenomenelor meteo extreme, tinand cont de toate facilitatile create prin exercitiul financiar multianual european 2021-2027, 

precum și de programul Next Generation EU, ca si de prelungirea Temporary Framework, de strategiile europene de finantare 

prin programe dedicate politicii agricole, precum si de Politica Agricola  

Comuna, vă rog să îmi comunicați toate masurile si programele de sprijin si finantare europeana neramburasabila destinate 

tuturor actorilor implicati in lantul agro-alimentar pe care le pregatiti, impreuna cu calendarul aferent acestora.   

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

 

Fără specialiști, domeniul fondurilor europene este un mecanism simplu fără motor de relansare 

 

Motivarea: Cu toții conștientizăm importanța incontestabilă a absorției fondurilor europene, fie că vorbim despre dezvoltarea 

zonelor rurale sau a zonelor urbane. Atragerea fondurilor europene constiuie un obiectiv de interes național, o variantă fiabilă 

în stimularea economiei, în contextul îmbunătățirii mediului de afaceri, susținerii și dezvoltării unui mediu propice de trai în 

România. Cu toate acestea, dat fiind faptul că, fără urmă de dubiu, aceste fonduri europene generează o serie de efecte pozitive 

asupra comunității ( reducerea disparităților dintre regiuni, a sărăciei și excluziunii sociale, îmbunătățirea calității sistemului de 

învățământ, dezvoltarea unei rețele durabile de transport, realizarea de investiții în infrastructură, promovarea competitivității 
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firmelor, precum și a capacităților acestora de cercetare și inovare), actuala guvernare nu are o strategie coerentă de atragere a 

fondurilor europene.   

În vederea ilustrării unui cadru dorit, asigurării unui viitor promițător, cred cu tărie că această sursă de dezvoltare implică, în 

mod cert, documentații bine întocmite, iar în absența specialiștilor, după cum vedem în prezent, sub tutela actualei guvernări, 

banii europeni întârzie să ajungă în țară sau chiar să-i pierdem.  

Făcând o analiză transparentă a cadrului legislativ existent, constat că personalul care muncește în acest domeniu de activitate 

este foarte prost plătit, nemotivat de competitivitate în elaborarea documentației.  

Drept urmare, având la bază considerentele stipulate mai sus, domnule Ministru, vă rog,  respectuos, să îmi răspundeți prompt, 

în scris, la următoarele:  

În contextul derapajului bugetar de proporții consemnat în 2019, care este agenda perioadei 2021-2027, în vederea absorției 

fondurilor europene?  

Considerați că este posibilă și oportună suplimentarea personalului angrenat în acest proces de accesare a banilor europeni, 

precum și o mai bună remunerare a acestora în funcție de performanță?  

Vă mulțumesc!  

Deputat 

Mihai Weber 

 

*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  

 

Construcția Spitalului Regional de Urgență din Craiova 

 

Doamnă ministru,  

În cadrul ședinței de Guvern din 27 mai 2021 a fost aprobat memorandumul privind acordul de principiu pentru contractarea a 

două împrumuturi, de circa 480 milioane de euro, cu Banca Europeană de Investiții în vederea construirii Spitalului Regional 

de Urgență din Craiova și a celui din Cluj.  

Pentru Spitalului Regional de Urgență din Craiova, proiectul prevede investiții cu valoare totală de 603 milioane de euro, 

costul net fiind de 507 milioane de euro. Investiția va fi acoperită, pe lângă împrumutul de la B.E.I., din fonduri europene 

nerambursabile și de la buget.  

Se promite că până la finalul anului 2021, împrumuturile să fie semnate. Pentru realizarea investiției se propune însă un termen 

foarte lung, respectiv 7 ani, ceea ce ne duce cu gândul la politica permanentă a actualului Guvern de a promite  și a nu face 

nimic concret.  

De anul trecut, guvernul coaliției de dreapta tot anunță că „suntem în linie dreaptă” pentru începerea investiției. În semestrul I 

2020 se obținuse acceptul Comisiei Europene pentru utilizarea de fonduri europene și se semnase contractul de finanțare cu 

Ministerul Dezvoltării,  

De aici încep tergiversările. La început a fost propus a se finanța din Programul Operațional Regional 2014-2020, axa 

prioritară 14, apoi inclus în PNRR.  

Având în vedere această situație, vă rog, doamnă ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

Care sunt motivele pentru care construcția Spitalului Regional Craiova a fost programată să se finalizeze abia în anul 2027?  

Când apreciați că va începe construcția acestui spital?  

Având în vedere tergiversările în stabilirea sursei de finanțare și amânarea începerii investiției, considerați că studiul de 

fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgență Craiova va rămâne valabil și nu va mai trebui actualizat?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.  

Cu stimă,  

Deputat 

Alexandra Presură 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

AGRO IMM Invest – un program de succes 

 

Guvernarea liberală se implică în mod activ în identificarea soluțiilor care să vină în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii 

din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar. În acest sens, a fost gândit și subprogramul AGRO 

IMM INVEST menit să asigure finanțarea acelor întreprinzători care doresc să-și dezvolte afacerile. 

 

M-am bucurat să constat că programul IMM INVEST, prin componenta sa dedicată fermierilor şi întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie, s-a dovedit de un real succes.  

 

Astfel, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, până acum, un număr de 3.000 de IMM-uri s-au înscris deja 

în platforma www.imminvest.ro, în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, iar valoarea totală a creditelor solicitate este 

de 4,5 miliarde lei, din care 54% sunt direcționate exclusiv către investiții.  

 

Comparativ cu anul trecut, solicitările în cadrul programului au fost în creștere, fiind necesară, de altfel, o majorare a 

plafonului de finanțare, având în vedere că în primele 45 de zile de la operaționalizarea subprogramului AGRO IMM INVEST 

28% din valoarea totală a plafonului alocat pentru anul 2021 fusese consumat. Trăgând linie, solicitările de garantare transmise 

către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri însumează 348 de milioane lei, cu o valoare a finanţării de 

peste 431 de milioane, aferente unui număr de 301 de credite solicitate. Trebuie subliniat, totodată, că prin acordarea acestor 

finanțări sunt asigurate locurile de muncă pentru aproximativ 450.000 de angajați. 

 

Iată, așadar, că AGRO IMM INVEST este apreciat de întreprinzătorii care au înțeles că pot beneficia de facilitățile pe care le 

oferă cel mai de succes program economic, lansat de Guvernul României, și implicit să fie în pas cu cerințele și provocările 

pieței concurențiale. 

 

Toate aceste date ne arată că suntem pe drumul cel bun și confirmă faptul că dezvoltarea agriculturii românești și salvarea 

locurilor de muncă din acest domeniu vital pentru economia românească reprezintă o prioritate pentru PNL.  

 

”Prin noi înșine” pentru România! 

 

Deputat 

Alexandru Popa 

 

*** 

 

 

Mehedințiul va beneficia de cea mai mare investiție din ultimii 31 de ani 

 

Stimate colege și stimați colegi, sunt parlamentar ales în Circumscripția electorală nr. 27 Mehedinți. De 31 de ani, 

județul Mehedinți a fost văduvit de investiții importante, atât în infrastuctură, cât și de proiecte economice majore. 
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Mai mult, de câțiva ani, odată cu falimentul RAAN, municipiul Drobeta Turnu Severin nu beneficiază de apă caldă. 

Iarna, cu greu și cu eforturi uriașe, oamenii primesc căldură și plătesc bani grei pentru acest “lux”.  

Din fericire, acest calvar este apropie de sfârșit. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Guvernul României s-

a angajat să construiască,  la Halânga, în locul vechii centrale pe cărbuni, o centrală pe gaze cu o putere de 159 MW, o unitate 

de producție a hidrogenului, dar și o instalație de captare și stocare a carbonului.  

Dragi colegi, această investiție de peste 320 de milioane de euro este cea mai mare investiție de după Revoluție în 

județul Mehedinți. Odată cu finalizarea acestui amplu proiect, beneficiile se vor vedea imediat și vor avea un impact pozitiv 

asupra vieții locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin, și nu numai.  

Astfel, severinenii vor avea o alternativă viabila, mult mai ieftină de încălzire termică și vor beneficia non stop de apă 

caldă, la prețuri decente. Se va încheia o perioadă neagră din viața noastră, a mehedințenilor, când am fost supuși la umilințe 

greu de imaginat pentru o comunitate din secolul 21, parte a Uniunii Europene.  

Vom încheia astfel și perioada repartitoarelor de căldură care, din punctul meu de vedere, reprezintă un atentat la 

buzunarul cetățenilor. Pe lângă aceste beneficii, se adaugă și sutele de noi locuri de muncă care vor fi create în zonă și care vor 

conta în dezvoltarea economică a zonei. 

Stimate colege și stimați colegi, societatea noastră nu se poate dezvolta decât prin investiții. Am constatat, cu 

amărăciune, disputa politică care s-a creat după depunerea acestui proiect de investiții. Sunt si voi fi adeptul dezbaterilor 

sănătoase, bazate pe argumente.  

Ca mehedințean, ca om care trăiește în municipiul Drobeta Turnu Severin, pot afirma cu tărie că acest proiect este vital 

pentru noi. Este necesar pentru sutele de mii de oameni care trăiesc în această zonă, oameni care s-au săturat să fie umiliți și să 

aștepte cu groază venirea iernii cu facturi gigantice la căldură sau, mai rău, să stea în frig. Mehedințenii s-au săturat sa se spele 

la lighean sau să folosească surse alternative de încălzire a apei. 

De aceea, salut din toată inima acest proiect important pentru comunitatea din care provin. Îi asigur pe cei care m-au 

trimis aici, în Parlamentul României, ca voi susține orice proiect de dezvoltare, indiferent de culoarea politică a partidului aflat 

la guvernare. Viața oamenilor este mai presus de orice dispută politică, iar noi, politicienii, avem datoria să facem viața 

oamenilor mai bună. 

 

Deputat 

Dumitru Mărculescu 

 

*** 

 

Românii au nevoie de o administrație cu mentalitate europeană 

 și cunoștințe de operare digital 

 

Perioada crizei sanitare a fost și continuă să fie, dincolo de aspectele medicale concrete – o provocare și o temă cu 

dimensiune politică. Criza COVID din ultimul an  a arătat cât de greu reacționează aparatul administrativ pe anumite segmente 

ale sale și, chiar atunci când responsabilii instituționali la diverse nivele au declarat că pun sănătatea românilor pe primul plan 

– ne-am confruntat cu o lipsă de soluții imediate. Acest lucru trebuie să constituie subiect de analiză pentru toți colegii 

indiferent de ideologie sau experiență politică. 

Nu cred că trebuie să ne amăgim cu ideea că elaborarea unui set complex de măsuri procedurale poate aduce automat 

performanță la nivelul actului administrativ. E adevărat că avem nevoie de reglementări și măsuri adecvate – cu atât mai mult 

cu cât o reformă la nivelul administrației apare inevitabilă pe fondul procesului de digitizare. Aș vrea totuși să cădem de acord 

cu privire la faptul că succesul politicilor publice depinde în mod esențial de calitatea deciziei umane și în acest sens – 

consider că e bine să ne gândim la câteva măsuri concrete de profesionalizare a activității în administrația publică din 

Romania. Știm cu toții - acest lucru nu constituie o noutate – cetățenii acuză de prea mult timp lipsa de profesionalism și 

corupția din sectorul administrativ. Aceste acuze sunt confirmate și de cercetări de specialitate, dar aceste constatări le aduc în 

discuție ca un argument pentru nevoia reală și imediată de soluții.  

Trebuie să avem în vedere și să luăm în dezbatere în cel mai scurt timp o modalitate sistemică de modernizare a 

sistemului administrației publice în contextul digitalizării accentuate a serviciilor pentru public. E nevoie de o nouă mentalitate 

a funcționarului public și, nu trebuie să ne ferim să o spunem, de forme specifice de educație și instruire, care să asigure nu 
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doar rețete de acțiune într-un post public ci, deopotrivă, o conectare pragmatică la setul european de comportamente 

instituționale și valori morale.  

Faptul că vin din Bihor, de la Oradea, unde administrația liberală a ultimilor ani a obținut rezultate mai bune decât în 

alte zone – nu înseamnă că vin în fața dvs. cu soluții prefabricate. Cred însă cu tărie că trebuie să folosim experiența oamenilor 

care au probat prin rezultate că pot face performanță și pot propune transfer de politici publice acolo unde este cu adevărat 

nevoie. Dincolo de ideologii și viziuni partizane cred că putem să vedem împreună faptele: și acestea probează fără echivoc că 

românii au nevoie de funcționari publici cu o mentalitate nouă și abilități de lucru pe care, din păcate, azi le găsim în sistemul 

nostru administrativ, mult mai rar decat ne place să recunoaștem.  

Există, bineînțeles, soluții și modele europene si rămâne ca noi să găsim voința politică și înțelepciune de a le găsi și a 

le transforma în norme și reglementări.  

Deputat 

Janos Kiss 

 

*** 

PNL promovează dezvoltarea României 

 

Dragi colegi,  

 

Este ușor să vorbești despre schimbare fără a te angaja în demersuri reale și fără a gândi, în primă instanță, soluții 

fezabile pentru România. Un lucru este, însă, cert: acesta trebuie să fie scopul final al tuturor indiferent de culoarea politică. De 

ce? Pentru că românii și-au exprimat explicit această dorință. Pentru a realiza o schimbare vizibilă, strategia pe care PNL a 

abordat-o, în cadrul coaliției de guvernare, integrează toate domeniile afectate de pandemie, dar și pe cele care ne plasează 

într-o poziție inferioară în ierarhia statelor europene.  

Pentru început, domeniul energetic. Cel puțin 95% dintre români își doresc extinderea rețelelor de gaze naturale, dar cu 

ajutorul finanțării din partea statului. Săptămâna trecută a fost exprimat acest punct de vedere în cadrul Consiliului de Miniștri 

pe Energie de la Luxembourg. Mai mult decât atât, Regulamentul de transport și energie a gazelor a fost modificat pentru ca 

rețelele de transport europene, în amestec gaz și hidrogen, să poată fi recunoscute de către statele membre UE, inițiativă 

propusă de România prin PNRR.  

Un alt domeniu vizat este educația elevilor ce a suferit un regres din cauza pandemiei de COVID-19, regres pe care 

instituțiile și cadrele didactice încearcă să îl îndrepte prin intermediul orelor remediale. Ne dorim ca fiecare copil și adolescent 

din România să aibă parte de o educație completă care să îi ofere posibilități și să îi definitiveze formarea în mediul 

profesional. În momentul în care Comisia Europeană va aproba PNRR, intră în vigoare un proiect ce prevede finanțarea a 60 

de școli-pilot în care elevii vor avea libertatea de a-și alege o parte din materii. Va crește productivitatea în mediul academic, 

iar prin modele curiculare și planurile cadru care vor fi construite și oferite de către școli, nevoile comunitare vor fi individual 

abordate, contribuind astfel și la dezvoltarea regională.  

Mai departe, anul care a trecut ne-a indicat cel mai bine nevoia de răspunsuri prompte în caz de situații neprevăzute. 

Personalul de specialitate, indiferent de circumstanțe, trebuie să fie echipat corespunzător pentru a face față provocărilor tot 

mai prezente. Prin proiectul Horizon 2020, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență beneficiază de finanțare din 

fonduri europene în scopul eficientizării modului de gestionare a situațiilor de criză. Conform comunicatului oficial al MAI,  

au fost încheiate contracte de către IGSU pentru achiziția a 476 de autospeciale de stingere a incendiilor. Avem convingerea că 

utilizarea la maxim a fondurilor europene aflate la dispoziția țării noastre reprezintă cheia dezvoltării tuturor serviciilor, 

inclusiv cele publice de urgență.  

A te opune PNRR înseamnă a te opune reformei și evoluției, înseamnă a spune „nu” unei țări reformate, educate, 

pregătite pentru a face față tuturor crizelor care vor surveni în viitor, dar, cel mai important, înseamnă a nega românilor 

schimbarea pe care și-o doresc și de care au nevoie pentru a duce un trai mai bun.  

Vă mulţumesc! 

 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 
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Piețele locale - o oportunitate și o speranță pentru Delta Dunării 

 

  Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

 Crearea unor piețe locale de pește, unde pescarul să vândă o parte din peștele prins în aceeași zi direct din barcă, 

reprezintă un deziderat al comunităților locale cu tradiție în pescuit, atât din Deltă și Marea Neagră cât și de pe Dunăre. O 

astfel de reglementare nu ar face decât să aducă în legalitate o activitate care există în mod firesc acum, dar și în trecut. 

Vânzând peștele la prețul pieții, de cele mai multe ori de cel puțin trei ori mai mare decât prețul primit de la cherhanale (puncte 

de primă vânzare), pescarul își va putea satisface mult mai bine nevoile materiale fără a fi nevoit să prindă cantități mari de 

pește, reducând astfel presiunea asupra resursei piscicole. Totodată, prin faptul că peștele proaspăt, pescuit în aceeași zi, ajunge 

pe masa pensiunilor din Deltă, va aduce un plus de valoare acestor mici afaceri locale și va susține implicit dezvoltarea 

durabilă a acestor comunități. În urma discuțiilor pe care le-am purtat cu pescari obișnuiți din Dobrogea, care au dorit să le 

rămână identitatea ascunsă pentru a nu suferi anumite represalii pentru sinceritatea lor, tabloul sărăcirii pescarilor tradiționali 

stă în felul următor: În prezent, OUG 23/2008 privind pescuitul nu permite pescarului comercial să oprească pentru nevoile 

propriei sale familii decât o cantitate de 3 kg de pește pe zi. Același pescar comercial este obligat să vândă cherhanalelor din 

zona sa (puncte de primă vânzare) toată cantitatea de pește prinsă, la prețul impus de acestea, aproape de fiecare dată suma 

fiind derizorie. În același timp, fenomenul de evaziune fiscală și vânzarea peștelui la negru către pensiuni și restaurante este o 

realitate pe care nu o poate contesta nimeni, Curtea de Conturi estimând că acest lucru se întâmplă cu peste 70% din peștele 

prins. Practic, în acest moment, pentru a cumpăra pește cu acte în regulă și pentru a răspunde cerințelor turiștilor, pensiunile 

trebuie să apeleze fie la cherhanalele mai sus menționate sau acvacultură (crescătorii), fie de la supermarketuri.  

Astfel, peștele pus pe masa turiștilor va avea o vechime de cel puțin câteva zile, cu toate că specificul gastronomic al 

Deltei este de a consuma pește proaspăt, scos din plase în aceeași zi de către pescarii tradiționali din zonă. În concluzie: prețul 

de achiziție de la cherhanale (punctele de primă vânzare) nu permite pescarului un trai decent decât dacă pescuiește cantități 

extrem de însemnate. Strategia noastră este să transformăm caracterul cantitativ din activitatea piscicolă deltaică, într-unul 

calitativ, dând plus valoare acestui produs. Așa cum am discutat cu pescarii Dobrogei, dar și cu specialiști în domeniu și foști 

guvernatori ai Deltei, împreună cu colegul meu deputat Alexandru Kocsis am imaginat piața locală de pește ca fiind locul 

unde: se poate vinde o cantitate limitată de pește pe zi, câteva zeci de kg, doar în localitatea de reședință și numai în locuri 

amenajate de primărie (de exemplu, pontoane), vânzarea să poată fi făcută din barcă și numai a peștelui prins în acea zi, 

capturat prin metode exclusiv tradiționale. Cantitățile de pește vor fi fiscalizate, activitatea din aceste piețe pescărești fiind 

organizată de către primării, funcționând ca o piață comunală, cu respectarea normelor sanitar – veterinare. Aceste piețe vor 

deveni cu siguranță un punct de atracție turistică în timpul sezonului, așa cum se întâmplă, de ex., în Grecia). Practic, astăzi, 

resursa piscicolă, în special în Delta Dunării, este exploatată cu precădere în interesul câtorva antreprenori (cherhanagii), legea 

obligând pescarii să predea peștele la puncte de colectare, la prețul stabilit de antreprenorii respectivi, în conformitate cu 

interesele lor financiare. Noi ne dorim să spargem acest monopol și să lăsăm piața liberă să funcționeze ca atare, să lăsăm 

pescarul cinstit și muncitor să își poată stabili propriul preț pentru munca sa, pentru a se putea bucura apoi de toată truda sa. 

 

Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 

 

*** 

 

România 2030. Despre un viitor care are doar două variante 

 

Foarte rare sunt momentele globale care marchează istoria întregii planete. Un an ca 2020, care a deraiat o lume întreagă de la 

viața obișnuită, se întâmplă o dată la câteva secole. Privind spre viitor, pandemia COVID-19 va fi, peste decenii, un moment 

de cotitură care a transformat întreaga omenire. Cum? 

 

La finalul secolului XIX, premierul liberal Dimitrie Sturdza spunea, în loc de concluzie la marile reforme pe care le-a 

implementat: „națiunea a căpătat încredere în sine însăși și în guvernul său național...forțele vitale ale poporului, care zăceau 

lâncezind, au reînviat”. După aproape un secol și jumătate, România trebuie să își seteze din nou acest ideal, toate șansele fiind 
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de partea noastră: un Plan Marshall al Uniunii Europene, care ne forțează să facem reformele atât de așteptate, o guvernare 

liberală care știe să dea undițe, nu pești și o generație care înțelege că nu mai are voie să fie resemnată. 

 

Paradoxul vine tocmai din faptul că acum, în pandemie, avem șansa să ne facem bine. Și aș începe de la mentalitate. Aud 

zilnic, după mai bine de 12 ani în care am locuit în țara tuturor posibilităților, expresii care arată doar blazare și resemnare: 

„merge și-așa”, „oricum nu se mai poate face nimic”, „nu ne mai facem bine” sau „ar fi fost prea frumos”. Suntem la răscruce. 

Și avem două opțiuni mari și late: să ridicăm din umeri și să ne lăsăm îngenunchiați sau să folosim acest moment pentru a duce 

România acolo unde merită și unde poate să ajungă.  

 

După mai bine de un an de pandemie fără precedent, prea puțini se mai erijează în predicții pentru viitor. Câteva lucruri sunt, 

însă, certe. Unul ar fi că, după această criză, ecosistemul economic și social va avea o singură monedă principală. Nu mă refer 

la criptomonede sau alte sisteme moderne, ci la încredere. Încrederea pe care o avem în noi înșine, în cei de lângă noi, în 

antreprenorii cu care lucrăm, în mecanismele pieței, în instituțiile statului.  

 

În al doilea rând, normalul va fi complet diferit de cel dinaintea lui 2020. Sunt voci care spun că în 2030 cei care vor plăti cu 

cash vor fi ciudații societății. Sau că leacul pentru cancer va fi disponibil la scară largă, mai ales după ce lumea științei ne-a 

arătat că se poate mobiliza exemplar pentru a găsi și produce un vaccin pentru toată planeta. O altă direcție majoră se leagă de 

energia regenerabilă, vehiculele electrice și infrastructura de conectivitate inteligentă - toata vor trasa o paradigmă complet 

diferită.  

 

Fără îndoială, provocările climatice și, mai ales, modul în care le gestionăm vor fi pe agenda publică în anii care urmează - de 

ele depinzând supraviețuirea omenirii. Cei mai curajoși dintre vizionari spun că vom termina etapa de explorare a planetei 

Marte și vom începe colonizarea, în următorul deceniu, ceea ce va da naștere unei ere de civilizație multi-planetară. That’s 

cool, iar România ar trebui sa fie (măcar o mică) parte din acest efort istoric.  

 

În loc de concluzie, imaginați-vă România în tot acest nou peisaj global. Unde suntem acum și cum alegem să fim peste un 

deceniu? Pe scaunul din spatele sălii, ca un spectator absent, sau pe scena principală, în mijlocul acțiunii? Răspunsul și 

alegerea sunt doar în mâinile noastre. La fel și răspunderea ca, peste ani, urmașii noștri să nu privească în spate punându-și 

întrebări care încep cu „ce ar fi fost dacă?”... 

 

Deputat 

Sebastian Burduja 

 

*** 

 

Cum apărăm oamenii de atacurile urșilor? 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

În ultimii ani ne confruntăm cu o problemă de securitate internă nemaiîntâlnită în niciuna din țările europene. 

Înmulțirea necontrolată a prădătorilor mari, în special a urșilor și a lupilor a dus la creșterea atacurilor pe care aceste 

animale sălbatice asupra oamenilor și a animalelor domestice și sălbatice din zonele de deal și munte. 

Autoritățile statului s-au lăsat intimidate de anumite organizații neguvernamentale foarte vocale. Sub pretextul iubirii 

de animale și de natură, aceste organizații au reușit să blocheze un sistem care funcționa foarte bine. Specialiștii din România 

au reușit să creeze și să gestioneze foarte bine un fond forestier de mare valoare și diversitate, având la acest moment cea mai 

mare suprafață de păduri virgine din Europa. Specialiștii în cinegetică au reușit să păstreze echilibrul între cele mai mari 

populații de carnivore mari și celelalte specii de animale sălbatice și oameni. 

În ultimii ani, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale au reușit să își plaseze oameni chiar în guverne. Este 

interesant de observat cum organizații care se numesc neguvernamentale devin de fapt guvernamentale, luând sau influențând 

decizii majore ale Executivului. 
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Simultan cu asta, specialiștii au fost îndepărtați de la luarea deciziei. Toată lumea se pricepe acum la protejarea 

pădurilor, la urși și la fotbal. 

Unii oameni politici aflați în funcții de execuție (din ministerul mediului) speriați de presiunile puse de unele ONG-

uri, de presă și de emoțiile false induse de aceștia opiniei publice, au hotărât să nu facă nimic. Lipsa unui plan pe termen mediu 

și inacțiunea au dus la înmulțirea necontrolată a urșilor și a lupilor. 

Odată cu înmulțirea lor, un număr mare de urși s-au urbanizat și și-au schimbat comportamentul. Acum, aceștia nu se 

mai tem de oameni și au învățat că găsesc mai ușor hrană în sate și orașe, decât în sălbăticie. 

Numărul întâlnirilor dintre oameni și urși a crescut exponențial în ultimii ani. La fel și numărul atacurilor față de 

oameni și din păcate și a numărului de victime umane. 

Dacă persistăm într-o lipsă de acțiune din partea autorităților, numărul oamenilor omorâți de urs va crește rapid. Cine 

va răspunde pentru asta? Cum va răspunde? 

Vă puteți închipui cum e să fii omorât și mâncat de urs? Și asta în anul 2021, într-o țară a Uniunii Europene? 

Vă puteți imagina ce simt un copil sau o femeie, dacă sunt speriați de urs? Ei pot rămâne cu traume pe viață! Și știți ce? Nu 

avem niciun program de consiliere sau de sprijin pentru recuperarea persoanelor speriate de urs.  

Aceste situații trebuie să înceteze cât mai curând cu putință! Statul trebuie să intervină în restabilirea echilibrului 

dintre oameni și animalele sălbatice, prin promovarea unor măsuri ferme, ținând cont și de sugestiile specialiștilor în 

cinegetică. 

Solicit guvernului României să ia măsurile necesare, astfel încât în România, oamenii să nu mai riște să fie atacați și 

chiar mâncați de urși! 

Ca deputat, voi susține inițiativele de modificare a legislației pentru reglementarea soluțiilor privind rezolvarea acestei 

probleme. 

 

Deputat 

Dumitru Flucuș 

*** 

 

 

Ultimul Summit NATO a fost un succes pentru România. Securitatea românilor este şi mai bine asigurată. 

 

România a primit o nouă garanţie de securitate la Summitul NATO de la Bruxelles, drumul nostru alături de partenerii 

nord-atlantici fiind unul sigur şi solid. 

Ţara noastră şi-a atins obiectivele fixate pentru acest summit, deciziile luate recent la Bruxelles răspunzând pe deplin 

intrereselor de securitate ale României. 

S-a decis menţinerea politicii de apărare a NATO care să vizeze în primul rând Flancul Estic, cu o atenţie sporită 

pentru evoluţiile din Marea Neagră. 

În documentele Summitului este menţionat comportamentul mai puţin prietenos al Rusiei faţă de partenerii României 

din vecinătate, un exemplu fiind masarea de trupe şi de tehnică militară la graniţa cu Ucraina. 

De altfel, regiunea Mării Negre are o importanță strategică pentru securitatea euroatlantică, acest lucru fiind evidenţiat 

de câteva ori în documentele Summitului. 

După cum remarca şi preşedintele Klaus Iohannis la finalul Summitului, aprofundarea relaţiei NATO cu Uniunea 

Europeană este foarte importantă, la fel cum esenţială este şi creşterea sprijinului pentru partenerii noştri din Vecinătatea 

Estică. 

Un alt lucru reflectat în Declarația finală a Summitului priveşte sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială 

a Ucrainei, Georgiei și a Republicii Moldova. 

România a demonstrat maturitate la acest Summit, dar şi faptul că rămâne un partener de nădejde şi un aliat activ 

implicat în eforturile de asigurare a securităţii spaţiului euroatlantic. 

Suntem unul dintre statele care au atins deja pragul de 2% din PIB alocat pentru apărare, dar succesul alianţei depinde 

de modul în care fiecare stat îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin. 

Putem spune după acest Summit că securitatea României şi a cetăţenilor săi este şi mai bine asigurată, lucru evidenţiat 

şi în declaraţiile preşedintelui american Joe Biden.  Mai mult, şeful statului român a avut două întrevederi cu preşedintele 

SUA, iar Joe Biden ne-a transmis că parteneriatul strategic cu America rămâne în continuare unul solid.  
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România şi-a făcut bine temele pentru acest Summit şi dovedim că rămânem un actor important în cadrul NATO. Am 

demonstrat profesionalism atât în teatrele de operaţii, cât şi în cadrul exerciţiilor militare organizate în comun cu aliaţii noştri. 

Suntem în cel mai bun moment posibil privind asigurarea securităţii României, iar unul dintre beneficii ar putea fi atragerea 

unor investiţii tot mai consistente în ţara noastră. 

Deputat 

George Șișcu 

 

*** 

Dezvoltarea comunităților locale necesită o nouă etapă a PNDL 

 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

 

 Am afirmat în nenumărate rânduri că lipsa de reformă privind finanțarea administrației publice locale continuă să 

genereze reale dificultăți în dezvoltarea comunităților cu resurse financiare limitate. Cum am putea oare să comparăm resursele 

de care dispun administrațiile locale din București, Ilfov, Cluj sau Timiș, cu cele din Suceava, Vaslui, Neamț sau Botoșani? 

Dacă unele primării de orașe sau municipii au reușit în ultimii ani să mai facă unele investiții din bugetele locale, primăriile de 

comune și orașe mai mici fac reale eforturi să asigure plata salariilor angajaților și a facturilor curente pentru școli, dispensare, 

pentru salubritatea și iluminatul localităților. Așadar, fără un sprijin financiar suplimentar venit din partea Guvernului sau din 

fonduri europene nerambursabile, comunităților locale mai puțin dezvoltate nu au nicio șansă să se modernizeze. Dacă astăzi 

vedem cu satisfacție că în sate și comune au apărut rețele de apă, de canalizare, asfalt pe drumurile comunale, poduri sau școli 

reabilitate, acest lucru se datorează în cea mai mare măsură proiectelor finanțate de Ministerul Dezvoltării, dintre care cele 

realizate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală au fost cele mai multe și cele mai utile.  

 Stimați colegi, 

Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că în Moldova, fără PNDL, doar una din zece localități ar fi avut probabil 

resurse ca să susțină proiecte de investiții de interes local. Știm cu toții că resursele la bugetele locale depind în mod direct de 

nivelul de dezvoltare al economiei locale, de numărul de IMM-uri, de numărul de angajați și de prezența industriei mari. Ori, 

Moldova abia sub guvernarea liberală a început să se dezvolte, iar dezvoltarea economiei locale nu se poate face peste noapte, 

mai ales că infrastructura mare urmează a fi construită. Așadar, acest program rămâne unul esențial, putând să contribuie 

semnificativ la diminuarea decalajelor de dezvoltare între provinciile istorice, dar și între mediul rural și urban. 

 Stimați colegi, 

 Susțin cu toată energia demararea unei noi etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL 3, care să 

vizeze finanțarea unor noi componente de dezvoltare locală – rețele de gaze, energie electrică, modernizări de drumuri, unități 

de învățământ și dispensare comunale. Este singura soluție pentru zonele mai puțin dezvoltate din Moldova sau Oltenia, 

regiunile rămase în urmă, ca să accelereze dezvoltarea.  Proiectul, calitatea lucrărilor și beneficiile sale economice și sociale 

trebuie să primeze.  

Îmi doresc ca toate oportunitățile de finanțare pe care le are România în perioada următoare, atât din fonduri naționale, 

cât și din fonduri externe nerambursabile, să fie valorificate prin investiții în modernizarea tuturor comunităților locale. Nu 

vreau să mai arătăm spre harta țării și să spunem că acolo românii trăiesc bine și au de toate, iar la câțiva km distanță sărăcia 

continuă să facă legea, iar modernizarea mai are de așteptat. Toți românii merită să trăiască bine, indiferent în ce regiune a țării 

locuiesc, indiferent dacă sunt la sat sau la oraș. Mai mult decât atât, cred că am văzut cu toții că acolo unde comunitatea locală 

se dezvoltă, tinerii rămân acasă, iar cei plecați în străinătate sunt tot mai interesați să se întoarcă în țară.  

 

  

Deputat 

Ioan Balan 
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*** 

 

Delta Dunării – aeroportul care operează doar salarii 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

De mai bine de 30 de ani, Aeroportul „Delta Dunării” este nefuncțional. În ciuda pretinselor eforturi de a aduce turiști în 

Deltă, în ciuda investițiilor de peste 30 de milioane de euro, aeroportul de la Tulcea este singurul dintre cele 16 aeroporturi ale 

României care nu operează nici o cursă regulată!  

În anul 2016, 12 milioane de euro au fost cheltuite pentru modernizarea/extinderea pistei și a platformei de 

îmbarcare/debarcare. Alte 7 milioane de Euro au fost cheltuite pentru amenajarea unui nou terminal sosiri, în ciuda faptului că 

nici un turist nu a sosit la Tulcea cu avionul! 

În 2019, Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, instituție care administrează Aeroportul Delta 

Dunării, anunța că se poartă discuții pentru deschiderea a nu mai puțin de 6 linii aeriene externe. Pentru un asemenea aflux de 

pasageri, firește, erau necesare noi lucrări de modernizare: 8 milioane de euro pentru construirea unei remize (citez) „pentru 

acomodarea optimă a autovehiculelor cu gabarit mare”, precum și a unor spații necesare (citez) „echipamentelor aeroportuare 

de deservire a aeronavelor”. Încă 1 milion de euro pentru echipamente de deszăpezire și degivrare, în perspectiva în care 

operatorii externi urmau a aduce turiști și în mijlocul iernii! Pentru aproximativ aceleași echipamente, Consiliul Județean 

Tulcea a plătit încă jumătate de milion de euro, în aprilie 2021, probabil un avans pentru iarna viitoare. 

Și nu este tot: Consiliul Județean Tulcea mai are în derulare un proiect finanțat din fonduri europene, în valoare de 24 

milioane de euro, prin care se va permite accesul unui număr de circa 200 de persoane în terminalul pasageri, în contextul în 

care fluxul actual de călători, teoretic cel puțin, este de numai 50 de persoane! Pentru că, în realitate, pe aeroport nu a aterizat 

nici măcar un călător de la începutul anului 2021! 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Cele prezentate mai sus ar părea, la prima vedere, doar un prost management financiar sau o lipsă de eficiență în 

cheltuirea fondurilor europene. Privind mai în profunzime, vom constata, că, la fel ca și în cazul ITI Delta Dunării, toată 

această afacere este, de fapt, parte a unui mecanism de fraudă bine pus la punct, din care fac parte apropiați ai PSD și firme de 

casă ale baronilor roșii din teritoriu!  

Așadar, 50 de milioane de euro pentru un aeroport care, de aproape 30 ani operează doar salarii! Pentru că, se cuvine să 

amintim, cel puțin pe hârtie aeroportul „Delta Dunării” funcționează foarte bine: Consiliul Județean Tulcea plătește lunar 

salariile a trei directori, a patru șefi de birou și a peste 40 de angajați, care deservesc nu mai puțin de 12 birouri și 

compartimente! Diirectorul general, omul de încredere al lui Horia Teodorescu, este un absolvent de Politehnică, specializarea 

utilaje și ingineria produselor chimice. Așadar nici o legătură cu aviația! Singura calitate care îl recomandă pentru această 

funcție este cea de vicepreședinte al organizației județene PSD!  

 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Michael Gudu 

 

*** 

 

Ploile abundente scot la lumină investițiile de slabă calitate 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Ploile abundente care s-au revărsat în lunile mai și iunie ale acestui an au generat pagube materiale și neplăceri în 

aproape toată țara. Inundațiile, care reprezintă o constantă în România, au afectat deopotrivă, atât gospodăriile oamenilor, cât și 

mare parte dintre culturile agricole ale fermierilor români. Nu cred că ploile au căzut numai pe teritoriul național al țării 
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noastre, însă, cu siguranță, românii au resimțit cel mai puternic efectele dezastruoase ale acestora, din cauza lucrărilor de slabă 

calitate denumite pompos investiții publice pentru modernizarea comunităților. 

Stimați colegi, 

Anul acesta am constatat că ploaia a devenit noul instrument de control  tehnic al calității pentru investițiile publice 

realizate în România în ultimii ani. Ploaia abundentă ne demonstrează că rețelele de canalizare nu sunt capabile să preia apa 

nici măcar din precipitații mai slabe, dar apoi din ploi torențiale. În consecință, orașe sau municipiii precum Craiova sau chiar 

Bucureștiul se tranformă în adevărate lacuri de acumulare ori de câte ori plouă mai tare. De asemenea, tot ploaia ne arată și 

calitatea covorului asfaltic turnat de constructori cu numai câteva luni în urmă. Astfel, la orice ploaie torențială mai zdravănă, 

asfaltul se transformă în nisip, iar șoselele în adevărate drumuri de exploatare agricolă. Ploaia ne arată și cum au fost realizate 

diguri și ziduri de apărare împotriva inundațiilor, pentru care unii au plătit, iar alții au încasat milioane de euro. Astfel, 

constatăm că decolmatările de albii figurează numai pe hârtie, că digurile de beton au fost doar niște simple grămezi de nisip 

pe care le-a luat apa, iar șuvoaiele de apă și nămol se scurg tot ca înainte, în gospodăriile celor mai săraci dintre români sau 

înăbușe sute de hectare de culturi agricole. 

Stimați colegi,  

În România nu ducem lipsă de instituții. Dimpotrivă, dacă le numărăm, o să avem surprize neplăcute și anume că avem 

un aparat birocratic destul de încărcat, care din multe puncte de vedere nu-și justifică rolul. Dacă atunci când se alocă fonduri 

și se evaluează proiectele constatăm că avem o sumedenie de instituții care trebuie să pună o semnătură sau o ștampilă pe o 

anumită hârtie, după ce s-au cheltuit banii, nicio instituție sau autoritate a statului român nu mai vine în teren să constate dacă 

banii publici au fost corespunzător cheltuiți sau pur și simplu risipiți. Nimeni nu verifică dacă rețeaua de canalizare este 

corespunzătoare, dacă bitumul asfaltic chiar este corespunzător sau dacă anumite construcții respectă standarde minimale de 

calitate. Ori, dacă nimeni nu verifică, evident că nimeni nu se preocupă să realizeze lucrări de calitate. Unii chiar nu le mai 

realizează deloc, ci doar încasează banii, situații des întâlnite prin Oltenia și Muntenia.  

Vreau să cred că reformele asumate de actuala coaliție de guvernare vor conține și o componentă serioasă de calitate în 

ceea ce privește investițiile din țara noastră. Nu-i suficient doar să construim, dacă ceea ce construim este de slabă calitate. De 

asemenea, cred că românii nu vor trece cu vederea dacă în următorii ani nu vom avea în România o schimbare radicală de 

atitudine cu privire la utilizarea banilor publici. 

 

Vă mulțumesc, 

Deputat 

Nicolae Giugea 

 

*** 

 

 

Sprijinirea turismului românesc prin politica tichetelor de vacanță trebuie reluată! 

 

 Domnule președinte, 

 Doamnelor și domnilor deputați 

 

 Criza sanitară determinată de Covid-19 a lovit cu putere în cea mai mare parte a economiei românești. Este drept că nu 

toate sectoarele de activitate au resimțit restricțiile economice la fel de puternic. Cu siguranță, însă, sectorul care a avut cel mai 

puternic de suferit este cel al turismului, care, atât în cursul anului trecut, cât și în prima parte a acestui an, a fost obligat să stea 

cu lacătele puse pe ușă.  

 Stimați colegi, 

 Când vorbim despre turismul românesc, unii se duc cu gândul numai la hoteluri  cu ștaif, cu nu știu câte stele și cu nu 

știu câte sute de euro o cameră pe noapte. Câți români își permit, însă, să meargă în acele hoteluri? 

Turismul românesc este format, însă, în cea mai mare parte din mici unități de cazare, din pensiuni și agro-pensiuni, 

care asigură veniturile pentru sute de mii de familii și care oferă posibilitatea românilor cu venituri mai mici să poată să se 

odihnească în liniște câteva zile pe an. Din păcate, Guvernul a luat la începutul anului acesta o decizie mai puțin inspirată, 

aceea de a suspenda acordarea de tichete de vacanță angajaților din sectorul public. Nu cred că este cineva care să nege că 

bugetul de stat a avut și are serioase probleme, însă, fără acest ajutor, mare parte dintre pensiunile și agro-pensiunile din 
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Munții Apuseni sau din Bucovina vor dispărea, odată cu dispariția turiștilor. Așa cum aceste unități de cazare au apărut odată 

cu ajutorul venit de la state, tot așa se vor duce, pentru că turiștii cu salarii mici nu vor mai putea să se gândească la vacanțe. 

Mă bucură veștile care vin dinspre Guvern și care ne spun că economia se însănătoșește și că veniturile la buget sunt 

cu peste 20% mai mari ca anul trecut. Asta înseamnă că Guvernul are la îndemână mai multe resurse și că în viitorul apropiat 

va relua politica tichetelor de vacanță. Să nu uităm că acestea sunt un instrument fiscalizat și că mai mult de jumătate din 

valoarea lor se întoarce la buget prin impozite și taxe. Să nu uităm, de asemenea, că aceste tichete susțin exclusiv turismul 

românesc, nu așa cum ne invita un tânăr ministru să mergem să ne facem vacanța în Grecia sau Turcia. Cred cu putere că noi, 

liberalii, avem datoria să-i sprijinim pe cei care muncesc onest în țara noastră, iar pensiunile și agro-pensiunile crează locuri de 

muncă în cele mai slab dezvoltate regiuni ale țării. La aceste lucruri să se gândească cei de a căror decizie depinde reluarea 

acordării tichetelor de vacanță. 

Vă mulțumesc, 

Deputat 

Corneliu Olar 

 

*** 

 

 

Investițiile în infrastructură vor aduce România mai aproape de UE! 

 

Domnule Președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

Ar fi necesar ca PSD, acest partid toxic care astăzi dă lecții de moralitate și naționalism prin studiouri de televiziune, 

să explice românilor de ce, vreme de peste 20 de ani cât au guvernat România, au pus constant piedici programelor de investiții 

care ar fi trebuit să conecteze țara noastră la economia performantă a spațiului european.  

De bani pentru construirea de autostrăzi, drumuri expres sau căi ferate de mare viteză, țara noastră nu a dus lipsă, nici 

în perioada de pre-aderare și nici după aderarea la Uniunea Europeană. Numai că, guvernările socialiste au ratat toate 

oportunitățile pe care le-a avut țara noastră, înșelând populația cu investiții mâzgălite pe harta țării prin campaniile electorale. 

Nu avem voie să uităm câte mii de km de autostrăzi propunea PSD în anul 2016, iar imediat după ce a preluat guvernarea, a 

blocat toate proiectele, iar șantierele s-au umplut de rugină.    

Stimați colegi, 

PNL a preluat guvernarea țării în unul dintre cele mai grele momente din ultimii 30 de ani, confruntându-se deopotrivă 

cu problemele bugetare lăsate de PSD, cu promisiuni populiste fără acoperire, cu o criză sanitară fără precedent și cu o blocare 

aproape totală a activităților economice. Cum, oare, să treci cu vederea faptul că Guvernul PNL a reușit în anul 2020 să aibă 

grijă de viața și sănătatea românilor, să aloce peste 7% din PIB către firmele românești ca să nu intre în falimente, să majoreze 

pensii și alocații și să deblocheze toate proiectele de investiții din țară. Da, astăzi țara noastră arată ca un mare șantier, iar 

oricine se îndoiește poate să vadă că pe majoritatea autostrăzilor se lucrează, coridoarele principale de transport pe calea ferată 

se modernizează, spitalele regionale au intrat în linie dreaptă, iar infrastructura locală are cel mai rapid ritm de dezvoltare din 

ultimii 30 de ani. 

Stimați colegi, 

Am ajuns în ziua în care spunem că la autostrada Pitești-Sibiu se lucrează! Se lucrează și dinspre Sibiu și dinspre 

Pitești. Finalizarea investițiilor la Coridorul pan-european numărul 4, va lega Constanța și Capitala de inima Europei, lucru 

așteptat de atâtea decenii. De asemenea, Autostrada Transilvania, Autostrada Iași-Târgu Mureș sau Autostrada Moldovei vor 

lega, după mai bine de un secol, provinciile istorice ale țării noastre între ele, dar și cu marea familie europeană. Așadar, 

distanțele care se parcurgeau în zile, se vor străbate în numai câteva ore, iar România va deveni un pol de creștere economică 

pentru întreaga regiune. Este evident că, odată construită această infrastructură vitală pentru dezvoltare, vom avea toată 

îndreptățirea să așteptăm beneficiile economice și sociale. Am încredere nezdruncinată că actuala majoritate parlamentară va 

consolida efortul investițional început de PNL în anul 2020 și va utiliza la maximum oportunitățile de finanțare venite de la 

Uniunea Europeană, pentru a recupera în numai câțiva ani ceea ce PSD nu a vrut și nu a putut să facă pentru România în 

ultimii 30 de ani. 

Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
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*** 

 

Uniunea Europeană confirmă măsurile economice bune aplicate de Guvernul României 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

 Eficiența măsurilor aplicate de Guvernul României, de la începutul pandemiei și până în prezent, a fost succesiv 

confirmată de instituții naționale și internaționale. Mai mult, ne este prezentat constant, cu cifre concrete și obiective, dezastrul 

economic pus în scenă de PSD, prin politicile sale populiste și lipsite de predictibilitate. În perioada 17-18 iunie, la 

Luxembourg, Ministrul Finanțelor, dl. Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și 

Financiare (ECOFIN), pe agenda reuniunii figurând și puncte legate de Semestrul European și implementarea Pactului de 

Stabilitate și Creștere, în acest sens fiind adoptată și Recomandarea privind Procedura de Deficit Excesiv în cazul României, 

prin care este confirmat angajamentul țării noastre de a reveni la un deficit bugetar de maxim 3% din PIB, până în 2024. În 

prezentare, oficialii europeni au subliniat că procedura de deficit excesiv a fost declanșată ca urmare a politicilor expansioniste 

luate de fosta guvernare pesedistă și a soldului înregistrat în anul 2019, iar recomandarea prezintă calendarul actualizat de 

corectare a deficitului bugetar excesiv, asigurând totodată spațiul fiscal necesar pentru susținerea investițiilor și atingerea 

obiectivelor de creștere economică, fiind în linie cu țintele naționale stabilite în Programul de Convergență prezentat de 

România. 

 Potrivit comisarului european pentru Economie, domnul Paolo Gentiloni, „în anul 2021, Guvernul României a adoptat 

măsurile necesare pentru a atinge țintele stabilite. Creșterea economică pentru 2021 este substanțială, iar pe termen mediu va fi 

susținută de fondurile structurale și de cele din facilitatea de redresare și reziliență”. Recomandarea formulată de Comisia 

Europeană, și adoptată de Consiliu, prevede un calendar de reducere treptată a deficitului bugetar până în 2024. Reducerea 

echilibrată, dar constantă a deficitului este imperioasă, deoarece, în condițiile în care corectarea ar fi prea rapidă, ar afecta 

premisele de creștere economică. Pentru 2021, atât prognoza de creștere economică, cât și deficitul prognozat sunt similare, 

ceea ce denotă încrederea Comisiei Europene în măsurile adoptate de Guvernul României. România prezintă Comisiei 

Europene rapoarte semestriale privind acțiunile efective implementate, începând cu anul 2017, când a fost declanșată 

procedura de deviație semnificativă pentru țara noastră. Ajustarea semnificativă a previziunilor fiscale ale Comisiei Europene 

pentru anul 2021, de la 11,3% din PIB (deficit ESA) în cadrul prognozei de toamnă, la 8% din PIB (deficit ESA) în 

Recomandare, se datorează în principal măsurilor adoptate de Guvern în primele luni ale anului 2021, în vederea inversării 

politicilor fiscale expansioniste din anii 2016-2019, anii în care PSD a fost la un pas de a scoate România de pe traseul său 

european. Este limpede situația în care s-ar fi aflat țara noastră, dacă guvernarea nu era preluată de Partidul Național Liberal la 

sfârșitul anului 2019, numai uitându-ne la declarațiile fostului ministru de finanțe, Eugen Teodorovici, care spunea că, nefiind 

un prag de deficit impus, putem să ne împrumutăm cât dorim și, astfel, să achităm toate fanteziile economice pesediste. 

Guvernarea PNL este una profesionistă și credibilă în fața partenerilor europeni și internaționali. O guvernare capabilă să 

repună economia României pe un drum stabil și eficient. 

 

 

Deputat 

Vetuța Stănescu 

 

*** 

 

Uniunea Europeană și garanția societății democratice autentice 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

  

Democrația și libertatea reprezintă cele mai importante valori ale societății noastre, pentru care a fost vărsat sânge 

nevinovat acum mai bine de 30 de ani. Majoritatea dintre noi nu ne putem imagina o țară în care demnitatea omului, drepturile 

şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic să nu fie piloni de bază ai 
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acesteia. Totuși, vedem, pe zi ce trece, în jurul nostru, cum aceste valori sacre sunt atacate și puse în pericol de state care își țin 

popoarele în frică. Lupta pentru valorile societății democratice au fost și vor fi susținute de Statul Român, care a devenit, odată 

cu integrarea sa europeană și euroatlantică, garant și promotor al apărării acestor valori, atât în interiorul UE, cât și în afara ei.  

Acum două zile, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat a reuniunea miniștrilor afacerilor externe din 

statele membre ale UE (CAE), care s-a desfășurat la Luxemburg. În cadrul reuniunii, miniștrii afacerilor externe europeni au 

abordat teme precum ultimele evoluții în relația UE–Rusia, rolul UE în Procesul de Pace în Orientul Mijlociu, precum și 

situația din Mali, Liban, Iran, relația UE-Turcia și Etiopia. De asemenea, au avut dezbateri referitoare la evoluțiile din Belarus 

și au participat la un mic dejun cu liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia. În cadrul discuției pe tema situației din 

Belarus, în calitatea sa de reprezentant al României, ministrul afacerilor externe, domnul Bogdan Aurescu a salutat adoptarea 

celui de-al patrulea pachet de sancțiuni vizând persoane fizice și entități implicate în represiune, ca măsură de răspuns la 

continuarea acțiunilor inacceptabile ale regimului de la Minsk, inclusiv la recentul incident legat de deturnarea unui zbor civil 

al unei companii aeriene din UE. Totodată, domnul Aurescu a subliniat necesitatea unei abordări ambițioase privind adoptarea 

rapidă de sancțiuni economice relevante, ca mesaj politic puternic pentru regimul de la Minsk. Oficialul român a salutat 

publicarea de către Comisia Europeană a Planului economic pentru un Belarus democratic, idee propusă de România prin co-

semnarea de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis, împreună cu omologii din Polonia și Lituania, a unei 

scrisori, în octombrie 2020. Toate aceste acțiuni ale UE, la care este parte și România reprezintă un mesaj clar de sprijin pentru 

populația din Belarus, inclusiv prin implementarea Planului atunci când condițiile vor fi îndeplinite. 

 De asemenea, miniștrii prezenți la Consiliu au discutat și situația Rusiei. Domnul ministru Bogdan Aurescu a 

subliniat în ascest sens faptul că, din punctul de vedere al României, cele cinci principii directoare ale UE în relația cu Rusia, 

stabilite în 2016, trebuie să rămână baza abordării europene, inclusiv în vederea discuțiilor de la Consiliului European din 

această săptămână. Mai mult, domnul Aurescu a accentuat că este necesară o conturare mai clară a sprijinului UE pentru 

creșterea rezilienței partenerilor din Vecinătatea Estică, prin dezvoltarea unei cooperări mai extinse în domeniul securității, 

inclusiv ca un follow-up firesc al discuțiilor de la reuniunea Gymnich privind conflictele prelungite (Lisabona, 26-27 mai) - 

dezbatere inclusă pe agenda miniștrilor europeni de externe la inițiativa ministrului român de externe.  

Orice regim care nu respectă valorile democratice și, implicit drepturile și libertățile cetățenilor săi, trebuie să se 

confrunte cu o abordare din ce în ce mai intransigentă și promptă a țărilor cu regimuri democratice autentice, care au misiunea 

de a menține pacea și de a-i proteja toți cetățenii.  

  Vă mulțumesc! 

Deputat 

Florin Claudiu Roman 

 

*** 

 

Pentru prima dată în istoria sa, Parlamentul României va organiza, pe 30 iunie, o ședință solemnă a Camerelor reunite 

pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941 

 

Stimați colegi, 

 

În urma demersurilor făcute în calitate de Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor 

Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, am primit decizia și acordul liderilor Camerei Deputaților și 

Senatului pentru organizarea unei ședințe solemne a Parlamentului României pentru comemorarea victimelor 

Pogromului de la Iași, din urmă cu 80 de ani. Este doar una dintre componentele amplului program de activități 

comemorative care vor avea loc pe teritoriul României în perioada următoare. 

Prin inițiativa de a comemora 80 de ani de la cel mai mare masacru petrecut pe teritoriul României în epoca modernă 

în cadrul unei ședințe solemne, organul reprezentativ suprem al tuturor cetățenilor români va transmite un mesaj 

puternic de recunoaștere a suferinței victimelor și supraviețuitorilor Pogromului, iar acele evenimente istorice vor 

beneficia astfel de atenția semnificativă din partea opiniei publice interne și internaționale. 

Îmi exprim bucuria și mulțumirea față de președinții celor două camere ale Parlamentului, cât și față de 

membrii Birourilor permanente reunite, care au înțeles mesajul și importanța promovării politicilor memoriei față de 

victimele Holocaustului. 
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Ședința solemnă va avea loc miercuri, 30 iunie, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, cu invitarea 

președintelui României, a membrilor Guvernului, a foștilor Șefi de stat, a reprezentanților Corpului Diplomatic acreditat la 

București, a Șefului Casei Regale a României, a Patriarhului BOR și a liderilor celorlalte culte religioase, reprezentanților 

Federației Comunităților Evreiești din România, a Armatei Române, a Academiei Române, precum și a supraviețuitorilor sau a 

urmașilor victimelor Pogromului. 

În trecut, forul suprem al democrației a desfășurat sesiuni solemne dedicate comemorării Holocaustului, dar niciodată 

până astăzi, Parlamentul României nu a mai organizat un astfel de eveniment, de comemorare a victimelor Pogromului 

de la Iași din iunie 1941.  

Comemorarea acelor evenimente din iunie 1941 reprezintă, pentru întreaga societate de astăzi, pentru comunitatea de 

la Iași și pentru România un moment deosebit de important din perspectiva recunoașterii și asumării trecutului, precum 

și o reflectare autentică a felului în care autoritățile de astăzi contribuie la cultivarea memoriei naționale. 

Parlamentul României face astfel un pas deosebit de important, onorabil și impozant, un mesaj puternic către 

întreaga națiune, către cetățeni și instituții, către partenerii internaționali.  

Forul suprem al democrației din România onorează în acest fel principiul european de astăzi „nu există 

reconciliere fără rememorare”, iar prin această sesiune solemnă, ambele camere ale Parlamentului onorează memoria 

victimelor, condamnă criminalii și contribuie la punerea bazelor unei reconcilieri clădite pe adevăr și rememorare. 

Astfel de ceremonii de comemorare a evenimentelor Holocaustului au loc anual în Parlamentele altor State 

Membre ale Uniunii Europene, dar și în Parlamentul European.  

România și instituțiile sale au făcut eforturi semnificative în ultimii ani în privința protejării și promovării memoriei 

victimelor Holocaustului. Crearea de instituții, programe, cadru legislativ și inițiative locale, au demonstrat că România este 

pregătită să-și asume istoria sa, încurajând o cultură a memoriei unde comemorările și interpretările trecutului recent pot fi 

asumate într-o manieră nouă, unde amintirile privind trecutul trebuie păstrate vii pentru a onora victimele, a condamna 

criminalii, și a pune bazele unei reconcilieri clădite pe adevăr și rememorare. 

Organizarea unei sesiuni solemne dedicată Pogromului de la Iași este o continuare firească și o nouă etapă din 

asumarea istoriei și memoriei noastre naționale. Parlamentul României face, astfel, un progres enorm de la etapa de 

elogiere a unor criminali de război și încercări negare a Holocaustului, în anii 90, până la acest moment, în care 

organizăm o ședință solemnă fără precedent.  

Informații de Background: 

În luna iunie a acestui an se împlinesc 8 decenii de la cel mai cunoscut eveniment din toată istoria asasinatelor 

antievreiești din România. Pogromul de la Iași a fost un asasinat de mari proporții, de o violență și sălbăticie extreme. 

Pogromul din Iași a determinat distrugerea fizică a unei părți semnificative din populația de origine evreiască a 

orașului, schimbând dramatic istoria și destinul fostei capitale a Moldovei.  

 

Pogromul din Iași reprezintă, astăzi, potrivit istoricilor naționali și internaționali, cel mai mare asasinat 

petrecut pe teritoriul României în epoca modernă, și în aceeași măsură cel mai mare masacru de pe frontul de Est de la 

începutul operațiunii Barbarossa din vara anului 1941.  

 

Prin coordonare centrală și locală, prin ordine date de la cel mai înalt nivel al mareșalului Ion Antonescu, crime și 

violențe au precedat arestarea unui mare număr de evrei și detenția lor în curtea Chesturii din Iași, unde prin maltratare, tortură 

și asasinare prin împușcare nu s-a reușit anihilarea întregii mulțimi. Astfel, peste 2.500 de evrei au fost duși la gară și îmbarcați 

în două trenuri pentru a fi deportați din Iași. Din aceste trenuri ale morții, care au plecat pe traseele Iași-Călărași și Iași-Podul 

Iloaiei, au fost descărcate mii de cadavre la destinație. Alte mii de abuzuri și crime individuale sau colective săvârșite de 

militari români sau germani, jandarmi, membri ai Mișcării Legionare sau civili, au dus la decimarea membrilor comunității 

evreiești din Iași. În total, în timpul Pogromului din Iași, au fost uciși peste 13.000 de evrei.  

 

Deputat 

Alexandru Muraru 

 

*** 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.21 - 2021  
Săptămâna 22 - 25 iunie 2021  

 

 

84 

 

Industria românească își revine! Guvernarea de dreapta a luat cele mai pertinente măsuri! 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

Economia noastră dă în fiecare zi semne că revenirea ei este una rapidă și certă, lucru dovedit de cifrele oficiale date 

publicității. Luni, 14 iunie, Institutul Național de Statistică a remis un comunicat conform căruia cifra de afaceri din industrie a 

crescut cu 20,8% în primele patru luni ale anului 2021, comparativ cu perioada ianuarie-aprilie 2020. Aceasta datorită creşterii 

industriei prelucrătoare (21,2%) şi industriei extractive (10,1%). Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au 

înregistrat în sectoarele: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (40,5%), industria bunurilor de capital (29,6%), industria 

bunurilor intermediare (23,1%) şi industria bunurilor de uz curent (7,1%). De asemenea, cifra de afaceri din industrie în luna 

aprilie 2021, faţă de luna aprilie 2020, a crescut, pe ansamblu, cu 89,2% datorită creşterii înregistrate în industria prelucrătoare 

(92,5%) şi în industria extractivă (15,6%). 

În ceea ce privește producția, aceasta a crescut cu 14,3% ca serie brută şi cu 14,5% ca serie ajustată în funcţie de 

numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate în primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2020, aceasta 

ca urmare a creşterilor înregistrate de industria prelucrătoare (16,3%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat (11,5%). Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de 

sezonalitate, a fost mai mare cu 2,7% faţă de luna precedentă, datorită creşterilor înregistrate de cele trei sectoare industriale: 

industria extractivă (10,7%), industria prelucrătoare (6,2%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat (2,2%).  

Tot potrivit INS, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, 

comparativ cu perioada similară din 2020, în termeni nominali cu 21,8%. Astfel, comenzile noi din industria prelucrătoare, în 

primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similară din 2020, au urcat, pe ansamblu, cu 21,8%, datorită creşterilor 

înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+38,3%), industria bunurilor intermediare (+25,5%) şi în industria 

bunurilor de capital (+22,4%). Comenzile noi din industria prelucrătoare, în luna aprilie 2021, comparativ cu luna precedentă, 

au crescut, pe ansamblu, cu 0,7%, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (+8,6%), industria 

bunurilor de uz curent (+6,1%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+2,5%). Mai mult, comenzile noi din 

industria prelucrătoare, în luna aprilie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, au crescut, pe ansamblu, 

cu 93%, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de capital (+119,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată 

(+102,1%), industria bunurilor intermediare (+72,2%) şi în industria bunurilor de uz curent (+24,7%).  

Toate aceste cifre îmbucurătoare sunt datorate măsurilor implementate de guvernarea de dreapta, dar mai ales 

românilor, care au înțeles importanța vaccinării pentru a ne proteja unii pe ceilalți, dar și pentru a reface economia națională, 

grav afectată de această pandemie. Calvarul, chiar dacă și-a diminuat din intensitate, nu este nici pe departe la final, deci nu 

trebuie să ne amăgim că pericolul a trecut! Lupta încă este în desfășurare, iar dacă vrem să ieșim cu adevărat învingători, 

trebuie să ne vaccinăm. Este simplu, rapid și gratuit! Haideți să ne recăpătăm viețile pe care le știam, să contribuim și noi la 

relansarea economiei românești și să reușim împreună, să revenim la normalitatea atât de așteptată!  

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

 

*** 

 

Summitul Alianței Nord-Atlantice (NATO) 2030 

 

NATO este cea mai puternică și de succes Alianță din istorie. Aceasta garantează securitatea celor un miliard de 

cetățeni din țările membre, libertatea și valorile care sunt consacrate în Tratatul de la Washington, inclusiv libertatea 

individuală, drepturile omului, democrația și statul de drept.  

Cei 30 de aliați NATO s-au adunat recent la Bruxelles pentru a reafirma unitatea, solidaritatea și coeziunea și pentru a 

deschide un nou capitol în relațiile transatlantice, într-un moment în care mediul de securitate cu care ne confruntăm este din 

ce în ce mai complex. 
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Comunicatul Summit-ului NATO oferă siguranța că se va continua să se depună eforturi pentru pace, securitate şi 

stabilitate în întreaga zonă euro-atlantică, „ne confruntăm cu ameninţări cu mai multe faţete, cu o concurenţă sistemică din 

partea puterilor autoritare care încearcă să se afirme, precum şi cu provocări în creştere pentru securitatea ţărilor noastre şi a 

cetăţenilor noştri, din toate direcţiile strategice. Acţiunile agresive ale Rusiei reprezintă o ameninţare la adresa securităţii euro-

atlantice; terorismul în toate formele şi manifestările sale rămâne o ameninţare persistentă pentru noi toţi”.1 

De asemenea, în comunicat se precizează și o serie provocări actuale cărora trebuie să le facem față, precum „influenţa 

care crește constant şi politicile internaţionale ale Chinei”, asigurând că aliaţii vor „interacţiona cu China pentru a apăra 

interesele de securitate ale Alianţei”, precum şi „ameninţări cibernetice şi hibride, alte ameninţări asimetrice, inclusiv campanii 

de dezinformare, utilizarea rău intenţionată a tehnologiilor emergente şi a unor tehnologii perturbatoare din ce în ce mai 

sofisticate”.2 

La Summitul NATO 2030 din 14 iunie 2021 s-a aprobat o agendă transatlantică pentru viitor, deoarece concurența 

globală este în creștere, iar noi trebuie să ne adaptăm la o lume care devine din ce în ce mai competitivă. Aceasta vizează:  

1) Consolidarea NATO ca forum unic și indispensabil pentru consultările transatlantice; 

2) Sporirea angajamentului față de apărarea colectivă din perspectiva tuturor tipurilor de amenințări prin consolidarea 

capacităților și a investițiilor; 

3) Elaborarea unor obiective de reziliență la nivelul întregii Alianțe pentru a face societățile mai puțin vulnerabile la atacuri; 

4) Intensificarea inovării transatlantice prin crearea unui accelerator tehnologic transatlantic în domeniul apărării; 

5) Întărirea parteneriatelor, îndeosebi cu Uniunea Europeană, dar și cu țările din Asia, pentru a apăra ordinea internațională 

bazată pe reguli; 

7) Abordarea consecințelor schimbărilor climatice asupra securității, prin reducerea emisiilor militare; 

8) Elaborarea următorului Concept Strategic al NATO; 

9) Consolidarea bugetului pentru finanțări comune la nivelul Alianței.3 

 

Conform Președintelui României, Klaus Iohannis, „piatra de temelie” a NATO rămâne apărarea colectivă. Acesta e 

confirmat faptul că deciziile stabilite pentru următorul deceniu răspund intereselor de securitate ale României și de asemenea, 

obiectivele României sunt în concordanță cu cele ale NATO, anume necesitatea creșterii rezilienței și a menținerii avansului 

tehnologic. Aceste lucruri construiesc o Alianță mai puternică și mai relevantă la nivel global în contextul provocărilor diverse. 

Tot în cadrul Summitului s-a decis și lansarea procesului de elaborare a noului Concept Strategic al Alianței, un 

element indispensabil, având în vedere că de la adoptarea din 2010 a actualului Concept Strategic, mediul de securitate și 

Alianța au trecut prin schimbări profunde. România, desigur, a reafirmat sprijinul pentru un astfel de demers, necesitatea unui 

nou Concept Strategic fiind declarată încă din 2019.  

Conform declarațiilor Președintelui Klaus Iohannis, „România a fost și rămâne un aliat de încredere, care înțelege că 

succesul Alianței depinde de modul în care fiecare își îndeplinește obligațiile care îi revin”.4 

 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm 
2 idem 
3 idem 
4 https://www.digi24.ro/stiri/externe/klaus-iohannis-dupa-summitul-nato-securitatea-romaniei-si-a-cetatenilor-sai-este-mai-bine-asigurata-

1563617 
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➢ Întrebări  

 

 

Adresată  domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Reabilitare cale ferată – sectorul  Pojorâta-Apahida 

 

Domnule ministru, 

Anul trecut, Guvernul a lansat un nou concept de reabilitare a căii ferate, prin refacție totală, cu un tren de lucru 

complex, care a și efectuat o demonstrație practică în județul Suceava, la Pojorâta.  

Potrivit declarațiilor oficiale de la acea dată, CFR SA urma să reabiliteze în acest fel sectorul Pojorâta-Apahida. 

Mai mult, ministrul de atunci al transporturilor spunea ca acesta este primul tronson de cale ferată reparat prin această 

tehnologie de refacție totală în România și estima, pentru că se lucrează în regie proprie, o reducere la 60% a costurilor.  

Prin această reabilitare ar urma să fie crescută viteza de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe întreaga 

secțiune Apahida – Suceava. În același timp, modernizarea va duce și la îmbunătățirea condițiilor de călătorie și la creșterea 

gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene. 

Ținând cont de faptul că un tren de lucru prin refacție totală poate reabilita circa 300 de km pe an, vă solicit un grafic 

de lucrări pentru modernizarea sectorului Pojorâta-Apahida. 

Totodată, aș dori să aflu care este programul de reamenajare a trecerilor la nivel cu calea ferată în județul Suceava și 

când estimați că acestea vor fi finalizate? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

Deputat 

Angelica Fădor 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

Precizări cu privire la suma alocată din PNRR pentru realizarea rutei de cicloturism EuroVelo 6 și la calendarul de 

implementare a proiectului 

 

Stimate domnule ministru, 

 

În documentul, prezentat public, denumit Planul Național de Redresare și Reziliență, este prevăzută și realizarea a 

două trasee cicloturistice (Euro Velo 6 și 13), care să fie finanțate prin intermediul fondului pentru tranziție verde și 

digitalizare.   

La nivel european, cicloturismul a luat amploare și începe să devină un domeniu care oferă o oportunitate imensă 

pentru dezvoltarea economică, iar încurajarea transportului alternativ și a turismului pe bicicletă, prin realizarea de rețele velo, 

reprezintă o sursă de venituri suplimentară, noi locuri de muncă și chiar oportunității de afaceri conexe.  

Ruta EuroVelo 6, întinsă pe o distanță de aproximativ 4450 de km, care străbate 10 țări între Oceanul Atlantic – Marea 

Neagră, rută denumită și ”traseul fluviilor”, ce începe de la Nantes şi se termină la Constanța, este de mare interes pentru 

România. Aceasta are o componentă esențială de promovare a unui turism alternativ și a țării noastre. Datorită acestei rute, 

România va deveni o destinație de interes pentru iubitorii de cicloturism. 

Prin intermediul activității parlamentare, doresc să sprijin demersurile guvernului în realizarea rutei EuroVelo 6 și în 

promovarea proiectului în plan public, astfel încât să dăm României șansa de a se conecta la rețelele europene și prin aceste 
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drumuri verzi, astfel iubitorii de ciclism putând beneficia de un proiect așteptat de peste 2 decenii. Beneficiile pentru Constanța 

și mai ales pentru județele prin care va trece această rută vor fi imense, atât din perspectiva mediului cât și din cea economică.  

Doresc ca acest subiect să fie mai bine cunoscut pentru comunitatea de cicloturism din România și mai ales din județul 

Constanța. De aceea, vă adresez următoarele întrebări: 

• Care este suma alocată pentru realizarea traseului de cicloturism EV 6, prin PNRR?  

• Care sunt calendarul și procedura de realizarea a proiectului? 

• Prin suma alocată, prin PNRR, urmăriți realizarea întregii rute sau doar a unor porțiuni?  

• Când se preconizează ca ruta EuroVelo 6 să devină complet dezvoltată și funcțională pe teritoriul României, cu o 

infrastructură bine pusă la punct, semnalizată și marcată?  

Apreciez interesul pe care ministerul îl acordă în realizarea acestui proiect, iar răspunsurile la întrebarea adresată vor fi un 

sprijin în plus pentru promovarea cicloturismului în România. 

Vă solicit un răspuns în scris. 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

 

Precizări referitoare la stadiul implementării proiectului „Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu 

SCAP” 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Proiectul „Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează 

procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP” este unul important pentru 

comunitățile locale. Acest proiect vizează Codificarea legislației prin sistematizarea soluțiilor legale disparate privind 

procedura administrativă existente în legislația actuală, precum și reglementarea unor situații juridice noi semnalate de practica 

administrativă prin fundamentarea și elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă, precum și dezvoltarea de 

mecanisme de monitorizare și evaluare a impactului implementării măsurilor cuprinse în „Planul integrat pentru simplificarea 

procedurilor administrative aplicabile cetățenilor” și în „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului 

calității în autorități și instituții publice 2016-2020”, prin care să fie sprijinit procesul de implementare a planurilor de acțiuni, 

precum și procesele decizionale ulterioare în domeniul simplificării procedurilor administrative aplicabile cetățenilor și 

implementării sistemelor de management al calității în administrația publică, derulate de către instituțiile și autoritățile publice.  

 Având în vedere durata de implementare de 36 de luni, începând cu data de 17 aprilie 2018, precum și fondurile 

alocate în valoare de 8.305.651,84 de lei, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul implementării proiectului, 

precum și execuția bugetară până la data la care răspundeți la această întrebare? 

 

Deputat 

Florin Claudiu Roman 

 

*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației   

Precizări referitoare la obiectivele finanțate prin PNDL I și PNDL II, din județul Hunedoara 

 

Stimate domnule ministru, 

   

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la 

bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice, în 
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domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, 

salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. Pe cale de consecință, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt obiectivele, din 

județul Hunedoara, finanțate prin PNDL I și PNDL II, precum și alocările bugetare aferente și stadiul în care se află 

implementarea proiectelor în prezent. 

  

Deputat 

Vetuța Stănescu 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei 

 

Importanța educației remediale 

Stimate Domnule Ministru,  

Un studiu recent publicat susține faptul că, pentru cei 168.000 de elevi care au avut acces discontinuu la școala online, 

educația remedială reprezintă urgența majorăStudiile din domeniu indică faptul că frecventarea discontinuă și absenteismul de 

la cursuri pe o perioadă de 6 până la 12 luni au ca rezultat o scădere a nivelului de pregătire cu până la 2 ani sub nivelul clasei 

urmate.5 

Având în vedere că urgența numărul 1 din învățământ, este, în opinia mea, educația remedială, doresc să vă adresez 

următoarele întrebări: 

1. Ce plan s-a stabilit la nivelul ministerului pe care îl conduceți pentru a acoperi materia care nu s-a putut studia în 

timpul pandemiei de coronavirus? 

2. Dat fiind că se preconizează un nou val de infectări odată cu sosirea anotimpului rece, aveți în vedere accesul facil și 

echitabil al tuturor copiilor la orele predate online în cazul în care acestea vor fi din nou necesare? 

 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 

Spitalele din România nu raportează suficiente erori medicale 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

Conform unui studiu realizat de Observatorul Român de Sănătate, 217 unităţi medicale din România (42%) dintre cele 

513 înregistrate la Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) nu au raportat în 2020 niciun 

eveniment advers asociat actului medical. 

De asemenea, studiul arată că jumătate din erorile anunțate ar fi fost generate de nerespectarea măsurilor de prevenire 

și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale. În ceea ce priveşte evenimentele adverse raportate, cele mai frecvente 

sunt infecţiile nosocomiale, de medicaţie şi căderile. În anii 2019 şi 2020, în România au fost raportate peste 5.800 cazuri de 

infecţii asociate asistenţei medicale, peste 1.300 de erori medicale care au rezultat în traumatismul pacientului şi 128 de cazuri 

de deces din cauza unor erori medicale.6  

 
5 https://www.capital.ro/incepe-proiectul-de-digitalizare-integrala-a-materiei-pentru-clasele-0-8.html 
6 https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-24853136-aproape-jumatate-dintre-spitalele-din-romania-nu-raportat-nicio-eroare-medicala-anul-

pandemiei-printre-cei-mai-expusi-erorilor-medicale-sunt-copiii-studiu.htm 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări:  

1. Aveți în vedere un plan pentru îmbunătățirea actualei metodologii de raportare? 

2. Există o strategie pentru următoarea perioadă care va crește siguranța pacientului în România? 

 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

 

Adresată domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României 

 

FDI a lăsat primăriile în haos. Care sunt măsurile Curții de Conturi? 

 

Stimate domnule președinte, 

 

Fondul de dezvoltare și investiții inițiat de guvernarea PSD, în urmă cu aproximativ 4 ani, a creat haos în bugetele a 

sute de administrații locale din țară. FDI s-a dovedit în cele din urmă un fond fantomă, unde nu a existat un buget clar. 

În aceste condiții, multe primării din țară, mai exact 234 de administrații locale, au încheiat contracte ce ar fi trebuit să 

fie finanțate prin FDI. 40 dintre aceste primării chiar au primit avansul pentru proiecte, iar unele chiar au demarat lucrări în 

speranța că banii investiți vor fi decontantați din acest fond de dezvoltare și investiții (FDI). Imposibilitatea primăriilor de a 

acoperi aceste cheltuieli din fonduri proprii amplifică blocajul, întrucât unele administrații locale înregistrează deja facturi de 

penalități de la firmele cu care au fost încheiate contracte prin FDI. În plus, în încercarea de a camufla haosul creat, 

guvernarea social-democrată a transferat proiectele FDI de la Comisia Națională de Prognoză și Statistică, la Compania 

Națională de Investiții, adăugându-le pe lista sinteză.  

 

În aceste condiții, am rugămintea să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Curtea de Conturi a început controale care vizează alocarea de bani prin FDI?  

2. Cum tratează Curtea de Conturi situația primăriilor care înregistrează facturi cu penalități din contracte 

încheiate, dar nedecontate prin FDI? 

3. Din punctul de vedere al Curții de Conturi, cine se face responsabil de haosul creat în bugetele admnistrațiilor 

locale cauzat de nedecontarea facturilor proiectelor ce ar fi trebuit să fie finanțate prin Fondul de Dezvoltare și 

Investiții? 

 

 

Deputat 

Gabriel Ioan Avramescu 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ INTERPELARE 
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Adresată: domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor 

De către: deputat PNL, Alexandru Muraru, Circumscripția electorală Nr. 24 Iași 

Obiectul interpelării: Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Aeroportul Iaşi se află în zona de graniţă a Uniunii Europene cu ţările estice, poziţia sa fiind una de o importanţă 

deosebită având în vedere cooperarea transfrontalieră. 

Relativa apropiere faţă de Vaslui, Botoşani şi Neamţ permite satisfacerea cererii de transport aerian pentru locuitorii 

din aceste zone, care au astfel avantajul accesului rapid spre aceste centre urbane. 

În conformitate cu decizia nr. 661/2010/UE a Parlamentului European, aeroportul Iaşi face parte din categoria 

aeroporturilor cuprinse în reţeaua globală TEN–T a aeroporturilor din România. 

Conducerea Consiliului Județean Iași, autoritatea tutelară a Aeroportului Internațional Iași, a realizat un plan pe care se 

fundamentează viziunea de dezvoltare.  

Acest plan presupune ca Iașul și întreaga regiune să aibă un aeroport modern, cu un terminal care să permită un flux 

peste 3 milioane de pasageri pe an (3 nivele pe o suprafață de 36.000 mp), terminal cargo, dezvoltare de suprafețe de 

mișcare suplimentare și diversificarea semnificativă a curselor externe.  

În acest sens, au fost analizate și oportunitățile de finanțare, în special posibilitatea de implementare a unui proiect prin 

accesare de la guvernul României sau prin fonduri europene. 

Cred că înțelegem cu toții implicațiile pe care dezvoltarea aeroportului le are asupra multor altor sectoare de activitate 

la nivel județean, mă refer printre altele la turism, turism medical, mediul de business, transport.  

 

În acest sens, vă rog, domnule Ministru, să îmi transmiteți dacă la nivelul Ministerului pe care îl conduceți există 

disponibilitatea susținerii dezvoltării Aeroportului Internațional Iași. 

Vă rog să îmi comunicați dacă finanțarea proiectului de modernizare a Aeroportului Internațional Iași face parte din 

planul de investiții al Ministerului Transportului în următorii ani. 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate Maghiare din România 

 

 

 

 

➢ Declarație politică 

 

 

Stimați colegi,  

 Săptămâna trecută am aflat din mass media că angajați ai Compartimentului Înmatriculare și Evidența 

Vehiculelor Rutiere Timișoara au fost luați de DNA și duși la Parchet pentru audieri. Anchetatorii au declarat că 

aveau un dosar penal în lucru, pentru perioada 23 ianuarie – 22 mai, atunci când polițiștii ar fi luat mită pentru a 

înmatricula mașini peste rând, în schimbul unor sume de bani. „În fapt, s-a reţinut că în perioada 23.01.2021 – 

22.05.2021, inculpaţii – în calitate de funcţionari publici (agenți de poliție) în cadrul D.R.P.C.I.V., Compartimentul 

Înmatriculare şi Evidenţa Vehiculelor Rutiere Timişoara – în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii 

infracţionale, au primit sume de bani cu titlu de mită, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle 

lor de serviciu, respectiv în scopul de a prelua şi elibera în mod preferenţial („peste rând”) documentele pentru 

înmatricularea de vehicule”, au transmis, luni, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. 

În patru luni angajații de la Înmatriculări ar fi obținut aproape 100.000 lei din șpăgile primite. Au 

documentat 384 de acte materiale de luare de mită, iar nouă dintre cei 10 polițiști duși la audieri au fost reținuți 

pentru 24 de ore. După ce au fost prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă, Tribunalul Timiș a 

dispus emiterea mandatelor de arestare, pentru 30 de zile, pe numele celor nouă polițiști de la Înmatriculări, acuzați 

de luare de mită. 

Doamnelor și domnilor,  

Stimați colegi,  

Acestea sunt faptele. Știrea arată cât de ”responsabili”, (cu ghilimelele de rigoare) sunt unii funcționari ai 

statului și, culmea, exact cei care ar trebui să vegheze la bunul mers al politicilor publice, cei care sunt garanții 

respectării legilor. Cum este posibil ca în alte țări civilizate să poți rezolva orice problemă în 30-45 de minute, fără 

intermediari, iar în România, pentru o simplă înmatriculare să trebuiască să dai bani? Rezultatul oricărui serviciu 

prestat pentru public de către funcționarii publici duce în România, de cele mai multe ori, la mită. Ceea ce nu este 

deloc în regulă! Contribuabilii plătesc taxe, stau la cozi, unele interminabile, se programează la diverse servicii 

oferite de administrațiile publice. În ultima vreme, prin intermediul aplicațiilor online, se pot realiza destul de multe 

servicii, ceea ce este de un real folos pentru timpul pierdut de contribuabil la ghișeu.  

Destul de grav este faptul că, funcționarii respectivi își făcuseră un obicei de a face abuz de funcție dacă nu 

primeau bani pentru orice serviciu oferit. Mă întreb retoric cum se face că Ministerul Afacerilor Interne nu știa 

despre obiceiurile funcționarilor de la DRPCIV? De ce nu s-au făcut controale până acum? Solicit imperios 

ministrului de resort să fie intransigent cu personalul care face abuz de funcție și ia mită. Acești funcționari nu au ce 

căuta în serviciul public. Cred că trebuie luate măsurile ce se impun acum, și nu în toamnă. Este important să se facă 

controale în toate județele și să se verifice modul în care funcționarii își fac datoria. Pe de altă parte, solicit 

conducerii Ministerului să limiteze cât mai puțin întâlnirea cetățenilor cu funcționarii săi și să implementeze 

aplicații online pentru serviciile oferite de compartimentele MAI.   
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Deputat UDMR 

Bende Sándor 

 

*** 

 

➢ Întrebare 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

   

Modificarea regulilor de intervenție și prevenție în cazul incidentelor cu urși 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Atacurile urșilor au creat, în ultima perioadă, mari pagube în numeroase localități, fiind ucise animale și 

păsări, distruse stupine sau produse stricăciuni în curțile oamenilor. În județul Covasna numărul cazurilor este în 

creștere continuă în ultimii 5 ani:  de la 120 cazuri înregistrate în anul 2016, s-a ajuns la 194 animale ucise în anul 

2020. Mai mult de atât, 400 de hectare de culturi au fost distruse în cursul acestui 5 ani și jumătate. Suma totală al 

pagubelor cauzate pe această perioadă este 1.648.080 RON, din care 1.555.600 RON din cazurile animalelor ucise, 

iar 92.480 RON din culturi distruse. Statistica detaliată pe județul Covasna găsiți în atașamentul acestui document.  

Legislaţia actuală necesită modificări privind simplificarea procedurii. În contextul actual soluționarea unei 

solicitări pentru intervenție durează 2-3 luni. Această perioadă trebuie redusă la un interval cât mai scurt pentru 

aprobarea fiecărei cereri. Pe de o parte, trebuie să avem grijă de speciile protejate din România, iar, pe de altă parte, 

trebuie să ne asigurăm că populaţia este în siguranţă. Prevenția trebuie să vină în sprijinul populației, trebuie să 

protejeze zonele locuite, iar această perioadă lungă de soluționare nu permite acționarea imediată în teren a 

echipelor de urgență, persoanele fiind astfel în nesiguranță totală, integritatea fizică fiind pusă în pericol. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru prevenirea eventualele situaţii de urgenţă provocate de 

atacurile speciei asupra populaţiei, dar şi pentru limitarea pagubelor provocate de urşi sau lupi bunurilor cetăţenilor, 

a propus introducerea cotei de prevenție, care ar proteja zonele locuite.  

Având în vedere toate aspectele expuse mai sus vă rog respectuos să-mi acordați un răspuns în scris la 

următoarele întrebări.   

Perioada de soluționare a unei cereri de intervenție necesită luni de zile, când preconizați că se va reduce 

această perioadă la un interval cât mai scurt? 

Având în vedere că din 2016 cotele de recoltă au fost eliminate, când intenționați introducerea cotei de 

prevenție? 

Solicităm răspuns în scris. 

 

 

Deputat 

Gál Károly 

 

Deputat 

Könczei Csaba 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

"Condamnarea patriotului român Dușan Pârvulovici. 

Românii din Timoc, prigoniți cu procese politice în Serbia" 

 

”Vineri, 25 iunie 2021, mă voi duce să execut pedeapsa cu închisoarea, după mai bine de un deceniu de procese politice duse 

împotriva mea de autoritățile sârbești, pentru că am ținut sus steagul Neamului nostru românesc în partea dreaptă a Dunării, 

în Valea Timocului. Rumânii, numiți local "vlahi" sunt români. Nu există limbă vlahă sau grai vlah. Noi aici vorbim doar 

limba română. Merg înainte, nevinovat, dar cu demnitate, cu fruntea sus ! Trăiască Neamul nostru românesc !” 

 

Dușan Pârvulovici, patriot român din Valea Timocului 

 

Stimate domnule preşedinte, 

Această declarație politică aparține Congresului Românilor din Serbia:  

Partidul Neamului Românesc  

Grupul intelectual român 

Asociația pentru cultură a Românilor-Vlahilor din Serbia "Ariadnae Filum" 

Societatea românilor-vlahilor "Traian" 

Asociația Femeilor Ortodoxe "Sf. Maxima" 

Perspective traditional inovative din Valea Timocului 

Comitetul pentru Drepturile Omului Negotin 

Grupul studenților timoceni în România 

Românii din Homoli 

și este susținută de Biserica Ortodoxă Română din Valea Timocului, instituția de cel mai înalt nivel în cadrul comunității 

române din Serbia de Răsărit, unde locuiesc aproximativ 300.000 de etnici români, și care astăzi trage un puternic strigăt către 

Țara-Mamă privind situația românilor din Serbia, supuși unei asimilări etnice forțate, fără drepturi civice, politice, culturale și 

religioase, fără drept la limbă maternă, prigoniți de Statul sârb inclusiv în justiție, pentru descurajarea lor totală și definitivă. 

 

 Dușan Pârvulovici este unul dintre primii români din Valea Timocului care au ridicat steagul identitar, alături de alți 

frați de sânge și de grai, precum Preotul Boian Aleksandrovici și liderii politici Predrag Bălașevici, Zavișa Jurj și alții. 

 

 Statul sârb a dus procese politice încă din 2003 împotriva românilor timoceni.  Asistența juridică acordată prin 

Comitetul pentru Drepturile Omului, condus de patriotul Dușan Pârvulovici, avea să îl coste mult pe patriotul român. 

 

 Primul proces a fost organizat de Tribunalul Negotin într-o ședință fulger, chiar în zi de duminică, 22 mai 2005, 

patriotul fiind chemat de îndată prin telefon și judecat deoarece a informat mass-media că în ziua anterioară a avut loc o slujbă 

religioasă pe ruinele Mănăstirii Coroglași, construită de domnitorul valah Mircea cel Bătrân în Timoc. Intervențiile 
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diplomatice de la București și Belgrad au dus atunci la încetarea procesului și la eliberarea patriotului. A fost însă mesajul clar, 

adresat românilor din Timoc, că Statul sârb controlează justiția și îi privește în mod ostil. 

 

 În 2006, Dușan Pârvulovici s-a aflat în conducerea Consiliului Național al Minorității române ”vlahe”, care a declarat 

limba română ca limbă oficială a minorității românești ”vlahe”. După acea decizie istorică, acum acest Consiliu, la presiunea 

Statului sârb, a devenit ostil românilor din Valea Timocului, susținând o limbă, cultură și civilizație artificială, numite ”vlahe”. 

Pe Dușan Pârvulovici, Statul sârb îl interoghează prin serviciile secrete și îl judecă neîncetat de atunci. 

 

 Dușan Pârvulovici a dezvăluit împrejurări uluitoare: fosta sa soție a fost angajată după divorț în Procuratura din 

Negotin, în cadrul biroul procurorului adjunct de atunci, jurista stagiară a devenit procuror general adjunct la Negotin după ce 

a semnat acuzația în rechizitoriul împotriva lui Dușan Pârvulovici, unul dintre martorii acuzării a primit promisiunea de a lucra 

în biroul de întreținere a calculatoarelor în Parchetul Negotin dacă va depune mărturie împotriva lui Dușan Pârvulovici, iar 

mama stagiarei, fiind judecător la Negotin, i-a luat lui Dușan Pârvulovici ambii copii minori și i-a repartizat fostei sale soții, cu 

toate că Centrul de asistență socială din localitate nu a fost de acord cu această soluție, dar în urma acestei soluții, stagiara a 

progresat la Tribunal, devenind judecătoare. Nimic întâmplător. 

 

 Timp de aproape zece ani, din 2012, în instanțele sârbești s-a desfășurat ultimul proces împotriva lui Dușan 

Pârvulovici, în care au fost schimbați 8 judecători, patru instanțe, patru procurori, pentru ca acesta să fie condamnat în final la 

un an și jumătate de închisoare. După verdict, a venit decizia de executare, cu toate că soluția a fost până atunci anulată de trei 

ori, iar calea de atac extraordinară este deschisă. Nu s-a așteptat cu decizia de executare a pedeapsei până când soluțiile legale 

extraordinare devin definitive.  

 

 Aceste presiuni asupra instanțelor și parchetului din Negotin de la organele superioare din Serbia demască un veritabil 

proces politic în cazul Dușan Pârvulovici. 

 

Deputat AUR de Dolj 

Ringo Dămureanu 

Membru al Grupului Interparlamentar de Prietenie România – Serbia 

 

*** 

 

 

 

Guvernul PNL-USR-UDMR vrea să înstrăineze resursele de sare și grafit ale României.  

AUR se opune public acestui nou act de trădare a interesului național 

 

Potrivit Constituției României, „Bogăţiile de interes public ale subsolului, (…) de interes naţional (…) fac obiectul exclusiv al 

proprietăţii publice”, iar „Statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică”. Contrar acestor 

prevederi fără echivoc, Guvernul PNL-USR-UDMR urmărește o vânzare mascată a Societății Naționale a Sării, Salrom SA, 

prin „prin atragerea de investitori străini”, după cum a precizat recent ministrul USR al Economiei, Claudiu Năsui.  

Obiectul de activitate al Companiei Naționale a Sării Salrom SA este exploatarea și comercializarea a două dintre cele mai 

prețioase resurse naturale ale României - sarea și grafitul. Salrom SA a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 251,2 

milioane lei și un profit net de 11,4 milioane lei. În pofida acestor bune rezultate, Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a impus 

schimbări majore și discutabile la nivelul Consiliului de Administrație al Salrom și a titularizat-o la conducerea executivă pe 

auditorul financiar Alina Prahoveanu, a cărei societate oferă consultanță pentru mai multe firme private care pot avea relevanță 

de control pentru anumite institutii ale statului.  

Obiectivul concret al întregii operațiuni este diminuarea performanțelor economice ale Salrom SA în așa fel încât la listarea pe 

bursă prețul acțiunilor să fie cât mai mic, iar statul român să piardă de facto controlul actualei sale participații majoritare. 

Alianța pentru Unirea Românilor este pentru o economie de piață liberă. Ne-am asumat, în același timp, și misiunea de a 

proteja și promova exploatarea sustenabilă a resurselor naționale. Or, constatăm că prin manevre de genul celor de la 

Societatea Națională a Sării, Salrom SA, în România continuă, pas cu pas, jefuirea avuției naționale. 
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Deputat AUR Bacău 

Antonio Andrușceac 

 

*** 

 

ITI Delta Dunării, o excrocherie de 1,114 miliarde de euro, cel mai mare tun pe bani europeni de după revoluție. 

 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 

 

Delta Dunării este una dintre comorile României pe care statul român nu a știut niciodată să o protejeze cum se cuvine și să o 

valorifice la adevărata sa valoare. Mai mult, banii publici alocați Deltei Dunării și dezvoltării comunităților locale din zonă au 

fost, cel mai adesea, prăduiți. 

 

Anunțul de săptămâna trecută al Comisiei Europene privind întreruperea plăților din programul ITI Delta Dunării vine ca o 

palmă dată autorităților române care au transformat o oportunitate de dezvoltare a comunităților din Tulcea și Delta Dunării 

într-o excrocherie menită să îi îmbogățească pe politicienii lacomi, funcționarii corupți și pe afaceriștii protejați politic. O 

excrocherie de 1,114 miliarde de euro. Vorbim de cel mai mare tun pe bani europeni de după revoluție. 

 

ITI Delta Dunării este un proiectul pilot construit pentru una dintre cele mai sărace și mai puțin populate regiuni din Europa. În 

loc ca, prin 1,114 miliarde de Euro, condițiile de viață celor 118.000 de locuitori din Tulcea și din Delta Dunării să se schimbe 

fundamental în bine, efectul a fost cel de drenare a banilor către o caracatiță politică, administrativă și de afaceri.   

 

Stimați guvernanți, 

 

Îmi exprim revolta față de situația creată de proasta gestiune a proiectului ITI Delta Dunării și vă solicit să îi identificați, 

respectiv să îi deferiți justiției pe cei care se fac vinovați de deturnarea și folosirea abuzivă a miliardului de euro alocați 

României prin acest program.  

 

Dacă statul român nu pune piciorul în prag prin pedepsirea celor vinovați în cazul miliardului de euro sifonat și nu creează 

mecanisme eficiente și transparente de accesare a fondurilor europene, sărăcia locuitorilor din Tulcea și din zonă va fi și mai 

dureroasă, iar Delta Dunării nu va mai putea fi nici îngrijită, nici pusă în valoare de românii, lipovenii și ucrainenii care trăiesc 

în acest teritoriu în condiții extrem de dificile. 

 

Consider că cei care au deturnat aceste fonduri, care le-au folosit abuziv, în detrimentul românilor, trebuie pedepsiți exemplar. 

 

 

Deputat AUR Galați 

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Investițiile în agricultura românească aproape de colaps - actualele ghiduri de finanțare promovează grile de punctaj 

care fac imposibilă accesarea fondurilor pentru cea mai mare parte a agricultorilor  

 

Actualele ghiduri publicate de către AFIR, aflate, momentan, în consultare publică, vin cu nenumărate condiționalități 

la grilele de punctaj care descalifică micii producători, agricultorii cu mai puțin de trei ani de activitate, spre exemplu, precum  

și pe cei care nu vând în cooperative.  

Stimați colegi! 

Riscăm să ajungem în situația în care, dacă ești agricultor român, dar nu îți vinzi produsele prin cooperative, nu prea 

mai ai șanse să accesezi fonduri europene! 
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 Indicatorii de performanță pentru diverse obiective asumate în fața Uniunii Europene nu pot fi aruncați, în totalitate, 

în spatele antreprenorilor! 

 Promovarea asocierii și activității de cooperare trebuie să se dezvolte natural, prin exemple de bune practici, ci nu prin 

condiționarea formării asociațiilor de producători, doar pentru a primi punctaj maxim și a fi eligibili pentru accesarea 

fondurilor, ca, ulterior, respectivele grupuri de producători să nu fie nici măcar funcționale. 

Riscurile cauzate de condițiile climaterice, agravate de lipsa sistemelor de irigații rămân probleme fără soluții în 

România, iar Guvernul și Ministerul agriculturii în loc să adopte măsuri protecționiste, generează noi condiționalități de mediu, 

pentru care nu-și asumă nicio responsabilitate! 

 Consider că este important să ne asigurăm ca vitoarele eco-scheme să fie definite și promovate astfel încât să aducă 

beneficii reale, atât producătorilor, cât și consumatorilor, nu doar surse de maculatură cu indicatori de raportat Uniunii 

Europene!  

Nu descurajarea agricultorilor și micilor producători, domnule ministru Oros ar trebui să fie prioritatea mandatului 

dumneavoastră, ci, din contra, sprijinirea lor!   

Iar afirmația pe care ați făcut-o, domnule ministru, anume că: „practicile prietenoase cu mediul, nu sunt o obligație la 

nivel de fermă, ci doar la nivel de stat membru”, este, cel puțin, contrazisă de actualele ghiduri de finanțare care, tocmai, 

depunctează și descalifică micii producători din competiția accesării finanțărilor de la AFIR. 

Pe de altă parte, cifrele planificate pentru investiții în agricultură se promovează cu ani înaintea alocărilor reale, iar 

ghidurile de finanțare se află în consultare publică doar 15 zile.  

Condițiile care fac imposibile accesarea fondurilor pentru micii producători trebuie nu doar publicate, ci și discutate în 

mod transparent cu asociațiile de filiere de produs, cu micii fermierii, inclusiv cu cei ce dețin ferme și întreprinderi de familie.    

Cât de adevărată devine, acum, afirmația că se oferă bani pentru dezvoltarea agriculturii dacă, spre exemplu, punctajul 

maxim se oferă doar întreprinderilor care au directorul sau chiar asociatul unic al companiei cu studii superioare agricole?  

Pentru că ar trebui să știți, domnule ministru, că încurajarea educării și creșterea calificării agricultorilor nu are nimic 

de a face cu descalificarea de la finanțări a celor care poate nu au o facultate în domeniu, dar au o experiență de zeci de ani în 

cultivarea fructelor și legumelor! 

Industria agro-alimentară și procesarea produsului românesc are nevoie de competențe antreprenoriale,  de experiență 

în business și injecții de capital, unul facil de accesat, nu condiționat de punctaje imposibil de atins pentru cei mai mulți dintre 

micii producători, ori, atunci, ar trebui să vă decideți: sau încurajăm agricultorii să acceseze fonduri pentru a dezvolta afacerile 

și economia țării, ori îi forțăm pe aceștia să cheltuie bani pe studii și consultanță, pentru ca, în final, să obțină dosarele cu șină 

cu punctajul descalificator din competiția accesării banilor publici, care sunt, până la urmă, banii care le aparțin! 

De aici, de la tribuna Parlamentului României, solicit actualului guvern să înceteze să fluture sumele pentru investiții 

și să nu-i mai condiționeze aberant pe cei care produc alimente, atunci când doresc accesarea banilor publici!  

Asumați-vă eșecul măsurii 3 Granturi pentru investiții, banilor nealocați antreprenorilor, măcar cu scuzele de rigoare 

pentru cei peste 27 de mii de aplicații! 

Asumați-vă eșecul neincluderii investițiilor pentru irigații în vestitul PNRR și încetați să pasați responsabilitățile de 

mediu pe seama agricultorilor! 

 

Agricultorii noștri au obosiți să repete, mereu, de 30 de ani, aceleași probleme, iar singurele soluții oferite de 

guvernanți să se concretizeze în invitații la colocvii unde se punctează doar la capitolul imagine politică!  

Această bătaie de joc la adresa agricultorilor români trebuie să înceteze! 

 

 

Deputat AUR Vaslui 

Raisa Enachi 

 

*** 
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Poporul român trebuie să știe 

România și românii sunt în pericol din cauza 

fenomenelor climatice extreme 

 

 Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive. Sunt afectate numeroase localități, drumuri de toate categoriile, o multitudine de gospodării 

individuale în mediul rural și urban, precum și bunuri imobile ale statului și ale populației. 

Impactul fenomenelor climatice extreme asupra vieții umane poate genera infirmități, răniri și decese, cauzate de 

evenimente meteorologice extreme. 

Amenințările la adresa vieții umane se extind în timp și asupra generațiilor viitoare. 

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

 

Reiese interdependența între majoritatea drepturilor ființei umane, deoarece fără mijloace de subzistență, apă sau hrană, 

se încalcă – implicit – dreptul la viață.   

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Implementarea acțiunii durabile (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 ODD 13), care abordează tematica complexă a 

evenimentelor climatice extreme, este favorizată prin Acordul de la Paris din 2015. 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale specifice - și întărirea capacității de adaptare 

la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 

Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie una din provocările importante 

ale vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia schimbării climatice este evidentă. 

Domnilor: Premier, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ministru al Mediului, Apelor și 

Pădurilor, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrul Finanțelor și 

ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre execuție 

administrației centrale sau locale lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale. 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

 

Deputat AUR Buzău 

 

Nicolae N. Roman 

 

  

 

*** 
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➢ Interpelări 

 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Situația monumentelor de for public din România 

          

Stimate domnule ministru, 

   

       În mod constant, pe teritoriul României și mai ales în Ardeal, simboluri ale românismului și ale personalităților și 

eroilor naționali  sunt demolate sau sunt înlocuite, fără explicații suficiente și pertinente. Mă refer la situația înlocuirii, la 14 

mai 2019, la Oradea, a statuii lui Mihai Viteazul cu aceea a Regelui Ferdinand I sau a relocării statuii lui Emanuel Gojdu. 

 Soarta unora dintre monumentele demolate este uneori deosebit de tristă, unele elemente componente fiind supuse 

distrugerii ori pierderii definitive, așa cum s-a întâmplat cu monumentul Independenței, distrugerea fizică fiind dublată și de o 

distrugere a memoriei colective a monumentului sau a personalității istorice. 

 În acest context, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți următoarelor întrebări: 

1. Ministerul Culturii deține o situație clară a monumentelor aflate pe teritoriul național, dezafectate sau înlocuite? 

2. Ministerul Culturii deține informații referitoare la situația actuală și la cea viitoare a statuii lui Mihai Viteazul de la 

Oradea, a locului unde urmează a fi amplasată și a momentului când se va produce această operațiune? 

 Aștept răspuns scris în termen legal. 

 

*** 

 

 

 

Adresată: domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

De către: deputat AUR Gianina Șerban       

Obiectul interpelarii : Schimbările climatice afectează agricultura României! 

 

Stimate domnule ministru, 

România reprezenta cândva „grânarul Europei”, întrucât avem aproximativ 15 milioane de hectare de teren agricol, 

dintre care aproximativ 10 milioane de hectare teren arabil.  

Agricultura reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de activitate și generatoare de venit din țara noastră, 

aproximativ 30% din populație lucrând în acest domeniu. Eșecul în găsirea celor mai bune tehnici moderne în agicultură, 

precum și lipsa lucrărilor de îmbunătățiri funciare, duc la probleme grave în gestionarea recoltelor, ca să nu mai vorbim de 

lipsa irigațiilor sau perioadele de viituri și secetă acută, în urma cărora culturile agricole au de suferit. 

Așadar, cu toții știm că trebuie să protejăm atât pământurile fertile ale României, cât și agricultura în ansamblul său. 

În ultimii ani, ne confruntăm cu schimbări climatice din ce în ce mai vizibile, fie prin lipsa ploilor, care duc la secetă 

acută și deșertificare, fie prin furtuni și ploi abundente, care distrug recoltele. În aceste perioade extreme, consider că 

agricultorii au nevoie de sprijin din partea autorităților competente în acest sens, încurajându-i să caute și să aplice cele mai 

bune soluții pentru a-și salva recoltele.  

Precipitațiile abundente din ultimele săptămâni au distrus localități întregi, sute, mii sau poate chiar zeci de mii de 

hectare de teren agricol. Pe lângă pierderi de vieți omenești, de ordin material, animale, au fost distruse și culturile care 

asigurau necesarul de hrană al populației. 

Având în vedere cele menționate, domnule ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, doresc să îmi transmiteți 

următoarele: 

1. Câte hectare de teren agricol au fost afectate de viituri în ultima lună? 

2. Ce culturi au fost afectate de viituri? 

3. Ce măsuri veți lua pentru a sprijini agricultorii? 

4. Ce sume veți aloca pentru a sprijini agricultorii? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.21 - 2021  
Săptămâna 22 - 25 iunie 2021  

 

 

99 

 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

 

*** 

 

 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, premierul României 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării:  Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

        

Stimate domnule prim-ministru, 

             

 Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012, la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive.  

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale specifice - și întărirea capacității de adaptare 

la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 

 Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a 

vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

Domnule Premier, vă rog să îmi precizați cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre execuție administrației 

centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

*** 

 

Adresată: domnuluiAttila – Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

                                     

Stimate domnule ministru, 

  

 Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive.  

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale pecifice - și întărirea rezilienței și a 

capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 

Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a vremurilor în 

care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei
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Domnule ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și 

repartizate spre execuție administrației centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor 

naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

          

Stimate domnule ministru, 

  

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive.  

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale pecifice - și întărirea rezilienței și a 

capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 

Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a 

vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

Domnule ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre 

execuție administrației centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

*** 

 

 

Adresată: domnului Cătălin Drulă ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

 

Stimate domnule ministru, 

  

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive.  

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale pecifice - și întărirea rezilienței și a 

capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 
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Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a 

vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

Domnule ministru al Transporturilor și Infrastructurii puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre 

execuție administrației centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

 

*** 

 

Adresată: domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

 

 

Stimate domnule ministru, 

           Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”. 

           Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive. 

           Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale pecifice - și întărirea rezilienței și a 

capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 

Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a 

vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

Domnule ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate 

spre execuție administrației centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive.  

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale pecifice - și întărirea rezilienței și a 

capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 
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Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a 

vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

Domnule ministru al Finanțelor puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre execuție administrației 

centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

De către: deputat Roman N. Nicolae, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău 

Obiectul interpelării: Protejarea cetățenilor în situația unor evenimente climatice extreme 

 

 

Stimate domnule ministru, 

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în 2012 la Climate Vulnerable 

Forum, prevede obligația statelor de a proteja cetățenii în situația unor evenimente climatice extreme. În Rezoluțiile 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Rezoluția 10/4 din 25.03.2009 și Rezoluția 10/4 din 17.10.2011) se afirmă ca “în 

niciun caz un popor nu poate fi lipsit de propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 

climatice”.  

Anual, în țara noastră se produc inundații și alunecări de teren în tot mai multe zone ale țării, dar și secete prelungite și 

valuri de căldura excesive.  

Statelor le revine responsabilitatea de a lua măsuri concrete de precauție, atenuare și adaptare la modificările climatice 

în scopul prevenirii viitoarelor situații în care există riscul ca unii cetățeni să își piardă viața în urma producerii unor catastrofe. 

 Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 (ODD 13) are - între scopurile sale pecifice - și întărirea rezilienței și a 

capacității de adaptare la provocările climatice și la catastrofele naturale legate de climă. 

Efectele evoluției climatice sunt multiple, multe dintre ele sunt ireversibile și constituie provocarea centrală a 

vremurilor în care trăim, iar urgența acțiunii în materia fenomenelor climatice extreme este evidentă. 

Domnule ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale puteți preciza cum sunt planificate, finanțate și repartizate spre 

execuție administrației centrale sau locale, lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? 

Aștept răspuns scris, în termenul legal. 

 

*** 

 

 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 

 

Protejarea cetăților dacice 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Deși cetățile dacice sunt parte a patrimoniului național, dar și internațional, fiind incluse pe lista cu situri UNESCO, 

statul român nu depune suficiente eforturi pentru protejarea acest obiective istorice și culturale de o valoare deosebită pentru 

țara noastră. 

Faptul că aceste arii, care ar trebui să fie protejate și puse în valoare, fac periodic obiectul distrugerii și degradării din interese 

mercantile sau obscurantiste este de notorietate. Presa a relatat și documentat destul de bine acțiunile de degradare a acestor 

situri arheologice datorită activităților antropice. Dintre acestea, amintim: 

• Săpături neautorizate din parte căutătorilor de comori; 
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• Incendierea locației de la Fețele Albe sau degradarea altarului de andezit de la Sarmizegetusa Regia, tot prin foc 

deschis; 

• Scrijelirea și inscripționarea blocurilor de calcar de la Blidaru; 

• Efectuarea de ritualuri magice în interiorul sau în imediata apropiere a cetăților dacice de către diverse grupări pseudo-

religioase sau cu o orientare ideologică obscură (MISA și alte mișcări similare); 

 

Având în vedere importanța acestor obiective și amenințarea constantă sub care se află vă rog să-mi transmiteți în scris răspuns 

la următoarele întrebări: 

1. Care este strategia Ministerului Culturii cu privire la protejarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei? 

2. Ministerul Culturii are un program multianual de cercetare arheologică a cetăților dacice din Munții Orăștiei?  

3. Care este bugetul alocat de Ministerul Culturii pentru cercetarea arheologică a obiectivelor dacice din Munții Orăștiei pentru 

anul 2021? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

 

Deputat 

George Nicolae Simion 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

„MODERNIZAREA” minelor 

 

Stimate domnule ministru, 

 

De-a lungul timpului și, mai ales, în funesta perioadă de tranziție, imaginea României a fost puternic afectată de 

protestele violente ale minerilor, mișcări sociale generate atât de nivelul de trai scăzut, cât și de folosirea lor ca masa de 

manevră politică. 

 De-a lungul celor trei decenii de la revoluție, autoritățile nu s-au implicat îndeajuns pentru a găsi o alternativă viabilă 

pentru acești zeci de mii de oameni care, vreme de generații, au trait din minerit. În schimb, au fost livrate doar promisiuni și 

multe strategii care au eșuat lamentabil, una câte una.  

 Complexul Energetic Hunedoara se pregătește, după 24 de ani de la ultima restructurare, de o nouă încercare de 

revitaliare, care va fi sinonimă și cu divizarea sa. Transelectrica a aprobat transferul către Ministerul Energiei a activelor 

energetice operaționale din Paroșeni (producător de energie pe cărbune controlat de stat) în contul anularii datoriilor către 

bugetul de stat. Centrala electrică Mintia va fi, cel mai probabil, preluată de autoritățile locale din județul Hunedoara; potrivit 

reprezentanților administratorului insolvenței, Expert Insolvența SPRL, la CEH, situația este, deja, extrem de tensionată! 

Prin „Strategia Văii Jiului pentru tranziția de la cărbune” către o energie verde extinsă până în anul 2030, Valea Jiului 

va fi unul dintre beneficiarii inițiativei europene, împreună cu alte 18 regiuni din șapte țări (Polonia, Germania, Republica 

Cehă, Grecia, Slovacia, Spania și Slovenia), dar pentru a obține fondurile europene necesare, autoritățile vor trebui să 

pregătească și să prezinte proiecte realiste.  

Analiza evoluției din punct de vedere social și istoric a zonei monoindustriale din Valea Jiului și a profilului actual al 

microregiunii evidențiază diferențe semnificative de dezvoltare în raport cu restul țării. Mai mult, perspectiva închiderii 

ultimelor patru mine operaționale aduce noi provocări socio-economice pentru întreaga zonă.   

Domnule ministru, pentru că promovarea inovației și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Valea Jiului ar trebui să fie 

prioritatea zero a Ministerului pe care îl conduceți, vă rog să-mi clarificați următoarele aspecte: 

- Care va fi rolul locuitorilor din Valea Jiului în procesul de tranziție energetică, precum și care sunt modalitățile de 

deblocare a potențialului economic al zonei? 
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- Care sunt fondurile alocate pentru investiții destinate regiunilor în tranzița energetică, în perioada 2021-2027, defalcat, 

pe fiecare proiect în parte? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat AUR Vaslui  

Raisa Enachi 

 

***  

 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, premierul României 

 

Promovarea produselor autohtone 

 

Domnule prim-ministru,  

 

Promovarea produsului autohton trebuie să reprezinte o prioritate în politicile de dezvoltare ale agriculturii și, 

respectiv, al actului de guvernare și este necesar ca guvernul și ministerul agriculturii să dețină o viziune clară la acest capitol 

atât de discutat în ultimii zeci de ani. 

 

Domnule prim ministru, vă rog să-mi precizați următoarele: 

1. Care este bugetul anual planificat pentru investiții în ceea ce privește sprijinirea producătorilor autohtoni, defalcat, pe 

ramuri de activitate, pentru producere, procesare, marketing și comercializare?  

2. Câte din aceste fonduri vor ajunge în regiunile slab dezvoltate ale României și care sunt acțiunile care garantează 

echitatea distribuției regionale a fondurilor dedicate dezvoltării agriculturii? 

3. Odată ce nu mai există garanția de a regăsi 51 % de produse autohtone pe rafturile din magazinele din țară, care este 

strategia și acțiunile întreprinse de actualul Guvern în vederea asigurării accesului consumatorului la produse alimentare 

autohtone? 

 

Solicit răspuns scris. 

Deputat AUR Vaslui  

Raisa Enachi 

 

*** 

 

Adresată domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

                            

Politici și investiții de dezvoltare regională și locală, cu suport financiar oferit direct, pentru promovarea produselor 

românești 

 

 Domnule ministru,  

 

Promovarea produsului autohton trebuie să reprezinte o prioritate în politicile de dezvoltare ale agriculturii și, 

respectiv, al actului de guvernare și este necesar ca guvernul și ministerul agriculturii să dețină o viziune clară la acest capitol 

atât de discutat în ultimii zeci de ani. 

Întrucât evenimentele organizate pentru promovarea produselor autohtone au devenit din ce în ce mai dificil de 

organizat, evaluarea potențialului și a dotării piețelor locale a devenit stringentă, astfel încât consumatorul să poată avea acces 

zilnic la aceste piețe, nu doar la sfârșitul săptămânii, așa cum e cazul multor localități din țară. 

 Avem, domnule ministru, obligația de a oferi consumatorului român nu doar dreptul la informațiile de pe etichetă, despre 

produsul alimentar, ci și posibilitatea acestuia de a cumpăra produse autohtone, la un preț accesibil. 

Prin urmare, vă solicit răspunsuri la următoarele întrebări: 
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1. Având în vederea obiectivul descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice, care este viziunea 

Ministerului Agriculturii în perspectiva distribuției de fonduri regionale, județene sau chiar în contextul autonomiei financiare 

a autorităților publice locale, pentru stimularea dezvoltării agriculturii echitabil și conform specificului regional? 

 

2. Există în Ministerul Agriculturii angajați responsabili de efectuarea și publicarea cercetărilor de piață care să vizeze 

inclusiv analiza evoluției prețurilor produselor agroalimentare, precum și a cererii de consum pentru aceste produse în 

România?  

 

În cazul unui răspuns afirmativ, 

3. Care sunt aceste publicații periodice?  

4. Având în vedere că pentru accesarea fondurilor publice pentru dezvoltarea afacerilor se solicită de la fiecare 

antreprenor prezentarea unor studii de fezabilitate care să demonstreze viabilitatea investiției, evaluări și cercetări de piață 

despre trendul consumului și prețurilor de produse alimentare, vă rog să-mi precizați, domnule ministru, dacă toate aceste 

studii nu pot fi efectuate, direct, de angajații Ministerului Agriculturii, și nu de către firmele de consultanță și, ulterior, să fie 

efectuată publicarea trimestrială a acestora? 

Solicit răspuns scris. 

Deputat AUR Vaslui  

Raisa Enachi 

 


