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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2021 
(Situaţia cuprinde datele la 22.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2134 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1631 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie  305 

– înregistrate în luna august  2 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  196 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 633 

706 

– votate  
 

704 

             din care: - înaintate la Senat      46 

                            - în procedura de promulgare 14 

                            - promulgate* 241 

                            - respinse definitiv 403 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1449 

a) pe ordinea de zi 377 

b) la comisii  
 

1052 

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 

1 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 8 

5) Retrase de inițiatori 1 

6) Înregistrate la Camera Deputaţilor 39 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 37 

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

 
    Cele 704 de iniţiative legislative votate privesc: 

                        230 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                 155 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     58 de proiecte de legi 
                        474 de propuneri legislative 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 258 de legi, dintre care 17 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2021 

 
(Situaţia cuprinde datele la 22.10.2021) 

 
Totalul iniţiativelor legislative      1575  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie  1379 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie  196 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 95 

      128 

– votate  
 

     126     

             din care: - înaintate la Senat      30 

                            - în procedura de promulgare 11 

                            - promulgate* 29 

                            - respinse definitiv 56 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1449 

a) pe ordinea de zi 377 

b) la comisii  
 

1052 

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 

1 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 39 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 37 

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

 
    Cele 126 de iniţiative legislative votate privesc: 

                         48 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
                                  32 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  15 proiecte de legi 
                         78 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 258 de legi, dintre care 229 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din ziua de luni, 18 octombrie 2021 
 

 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 40  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          -               

5        

   - votate 5 
 

                            - la Senat   5 
 

 
 
 

Cele 5 iniţiative legislative votate privesc: 
             

5 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                       proiecte de legi 
          
 
 
 

 
 
 
 

Ives   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ives r   
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 29 - 2021  
Săptămâna 18 – 22 octombrie 2021  

 

 

5 
 

 
D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  

în săptămâna 18 -  22 octombrie 2021 
 
 
 

 I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 
transmit spre dezbatere Senatului: 
 
 

1. 
PL-x 340/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă 
Iaşi - COVID-19), între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 
20 aprilie 2021  
 

2. 
PL-x 342/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru 
Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 11 iunie 2021  

 

3. 
PL-x 343/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în 
cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozitabile şi a transferurilor 
profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017  
 

4. 
PL-x 341/2021 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect școli mai sigure, 
incluzive și sustenabile în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la București, la 6 mai 2021 
 

5. 
PL-x 339/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei sociale  
(Proiectul de Lege se consideră adoptat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 29 - 2021  
Săptămâna 18 – 22 octombrie 2021  

 

 

6 
 

 
 

E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

 
(situaţie la data de 25 octombrie 2021) 

 
 

În 29.09.2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua 
sesiune ordinară a anului 2021, care  cuprinde 106 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 26 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor  

de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
5 
 

8 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
2 
0 

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

3 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

21 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

3 
17 
0 

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

0 
0 
1 
0 

Total: 26   
 

22 
  

 
4 
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Anexă 
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 
271/2021 

 
L 

114/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020, în sensul stabilirii 
sancţiunii contravenţionale 
complementare a închiderii temporare 
a sediului operatorului economic, în 
situaţia repetării contravenţiei 
prevăzute la art.65 lit.q), precum şi în 
cazul săvârşirii contravenţiei 
prevăzute la art.65 lit.r) din actul 
normativ de bază.  

S  - Adoptat 
pe 14.06.2021 

CD -  OZ 
Plen JUR 

  

 

 

Raport depus 
pe 
30.09.2021 

(412/R/2021) 

2 

PLx 
365/2021 

 
L 

189/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea valorii cotizaţiilor anuale 
pe care România trebuie să le 
plătească la Organizaţia Aviaţiei 
Civile Internaţionale (OACI), conform 
anexei 2.1., respectiv, la Conferinţa 
Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC) şi 
Asociaţia Internaţională Permanentă a 
Congreselor de Navigaţie (AIPCN), 
conform anexei 2.2. la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994, prin 
introducerea sumelor stabilite pentru 
anul 2021.  

S -  Adoptat 
pe 14.09.2021 

CD -  OZ Plen 
BUG  

 

 

 

 

Raport depus 
pe 
14.10.2021 

(443/R/2021) 

3 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. 
(poz. I-b-21) 
- 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 - OZ Plen 
TIN 

 

 

Raport depus 
pe 
19.10.2021 

(455/R/2021) 

4 

PLx 
178/2021 

 
L 

49/2021 

Proiect de Lege privind 
practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare 
agricol şi alimentar. (poz. I-b-
10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 1 deputat 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a 
prevederilor Directivei (UE) 2019/633 
a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
practicile comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de 
aprovizionare agricol şi alimentar, în 
vederea stabilirii unei liste a 
practicilor comerciale neloiale 
interzise în relaţiile dintre 
cumpărătorii şi furnizorii din cadrul 
acestui lanţ de aprovizionare, prin 
reglementarea termenelor de plată, a 

S  - Adoptată 
pe 26.04.2021 

CD -  POL EC 
și IND 
pt. raport 
comun 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2021 
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Nr. 
crt 

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

competenţelor şi atribuţiilor autorităţii 
de concurenţă, desemnată pentru a 
asigura aplicarea la nivel naţional a 
prevederilor directivei, precum şi a 
sancţiunilor aplicabile autorului 
încălcării. 

5 

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-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 

6 

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-8) 
- 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  

 

 
 
 

7 
PLx 

340/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Contractului de 
finanţare (Spitalul Regional de 
Urgenţă Iaşi - COVID-19), între 
România şi Banca Europeană 
de Investiţii, semnat la 
Bucureşti şi la Luxemburg, la 
20 aprilie 2021. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanţare 
(Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – 
COVID-19), între România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la 
Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 
aprilie 2021. Astfel, noul Spital 
Regional de Urgenţă Iaşi va înlocui 
infrastructura Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Iaşi cu o 
structură modernă, la standarde 
europene, din punct de vedere 
arhitectural şi medical, al 
echipamentelor şi tehnologiei IT. 

 

 

CD -  BUG  
pt. raport  
S  - 
 

 

 
 
 
 

TDR: 
05.10.2021 

8 
PLx 

342/2021 
 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului de 
împrumut (Finanţare adiţională 

Ratificarea Acordului de împrumut 
(Finanţare adiţională pentru Proiectul 
privind reforma sectorului sanitar – 

CD -  BUG  
TDR: 
05.10.2021 
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Nr. 
crt 

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

pentru Proiectul privind 
reforma sectorului sanitar - 
îmbunăţirea calităţii şi eficienţei 
sistemului sanitar) dintre 
România şi Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 11 iunie 
2021. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
sistemului sanitar) dintre România şi 
Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 11 iunie 2021.  

pt. raport  

S -   

  

 

9 

PLx 
463/2021 

 
L 

268/2021 

Proiect de lege privind 
modificarea Legii nr.129/2019 
pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art.3 
pct.2,5, pct.6 lit.(a), pct.9 şi pct.10 
lit.(a) din Directiva (UE) 2019/2177 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 decembrie 2019 de 
modificare a Directivei 2009/138/CE 
privind accesul la activitate şi 
desfăşurarea activităţii de asigurare şi 
de reasigurare (Solvabilitate II), a 
Directivei 2014/65/UE privind pieţele 
instrumentelor financiare şi a 
Directivei (UE) 2015/849 privind 
prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau 
finanţării terorismului. 

S -  Adoptat 
pe 09.10.2021 

CD -  BUG și 
JUR 
pt. raport 
comun 

 

 

TDR: 
09.11.2021 
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PLx 
464/2021 

 
L 

324/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal. (poz. II-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015, în ceea ce priveşte 
impozitul pe profit, impozitul pe venit, 
contribuţiile sociale obligatorii, 
impozitul pe veniturile nerezidenţilor, 
taxa pe valoarea adăugată şi 
impozitele si taxele locale, în sensul 
transpunerii normelor Directivei 
2011/96/UE, ale Directivei (UE) 
2016/1164 şi ale Directivei (UE) 
2021/1159. 

S -  Adoptat 
pe 11.10.2021 

CD -  BUG  
pt. raport  

 

 

TDR: 
09.11.2021 

 

11 

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-3)  
- 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 

 

 

S  - Respins 
pe 14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  

TDR: 
03.11.2020 
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Nr. 
crt 

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

anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de 
persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de 
conducere. 

și TRSP 

pt. raport 
comun 

 

12 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 
2013/11/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
2013 privind soluţionarea alternativă 
a litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE. 

S  - Adoptat 
pe 02.11.2015 

CD -  IND și 
JUR,  

pt. raport 
comun 

TDR: 
12.11.2015 

13 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în 
mediu a organismelor 
modificate genetic. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007, din perspectiva necesităţii 
de aliniere a legislaţiei naţionale de 
profil la normele şi exigenţele 
europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S -  Adoptat 
pe 04.10.2021 

CD -  
AGRIC,ADM
IN și MED 

pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 

 

14 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea strategiei de 
dezvoltare teritorială a 
României. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României, care reprezintă 
documentul programatic pe termen 
lung prin care sunt stabilite liniile 
directoare de dezvoltarea teritorială a 
României, bazat pe un concept 
strategic, precum şi direcţiile de 
implementare pentru o perioadă de 
timp de 20 de ani, la scară regională, 
interregională, naţională, cu 
integrarea aspectelor relevante la 
nivel transfrontalier şi transnaţional.  

S -  Adoptat 
pe 06.12.2017 

CD -  Trimis la 
ADMIN pt. 
raport 

suplimentar  

TDR: 
10.12.2018 

 

15 

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-4) 

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 

S -  Adoptat 
pe 21.09.2020 

CD -  ADMIN 
și JUR  

pt. raport 
comun 

TDR: 
13.10.2020 
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Nr. 
crt 

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

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

unor cerinţe adresate instituţiilor 
publice, precum şi al instituirii 
posibilităţii întocmirii actelor de stare 
civilă în format electronic. 

16 

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-b-11) 
- 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 - MUN și 
JUR  
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
02.09.2021 

17 

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-b-12)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea posibilităţii, pentru 
persoanele care îndeplinesc condiţiile 
de pensionare şi îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui contract 
individual de muncă, raport de 
serviciu sau în baza actului de numire 
în cadrul autorităţilor si instituţiilor 
publice centrale şi locale, precum şi în 
cadrul regiilor autonome, societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale la care 
capitalul social este deţinut integral 
sau majoritar de stat ori de o unitate 
administrativ-teritorială, de a opta 
între continuarea activităţii până la 
împlinirea vârstei de 70 de ani, cu 
acordul angajatorului, şi încetarea 
raportului de muncă sau a raportului 
de serviciu. 

S  - Adoptat 
pe 27.09.2021 
CD - MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.10.2021 

18 

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-16) 

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 

S -   Adoptat 
pe 21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 
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Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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

ANMCS. 

19 

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-7) 
- 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 

20 

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-b-1) 
- Cerere de reexaminare a 
Președintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD359 

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  - Adoptat 
pe 25.05.2021 

CD - JUR și 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
22.06.2021 

21 

PLx 
334/2021 

 
L 

190/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.36 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române. 
(poz. I-b-6) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.36 din 
Legea nr.218/2002, în scopul 
prevenirii şi eliminării apariţiei 
oricăror moduri neunitare de acţiune 
în rândul poliţiştilor.  

S  - Adoptat 
pe 06.09.2021 

CD - APĂR 

 pt. raport  

TDR: 
05.10.2021 

22 

PLx 
467/2021 

 
L 

316/2021 

Proiect de lege pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.122/2011 privind 
regimul armelor, dispozitivelor 
militare și munițiilor deținute 
de Ministerul Apărării 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.122/2011. 

S -  Adoptat 
pe 11.10.2021 
CD -  APĂR 

 pt. raport 

TDR: 
09.11.2021 
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Nr. 
crt 

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

Naționale și de forțele armate 
străine pe teritoriul României. 
(poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

              
Nr. 
crt 

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

1 L 
391/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea 
capitalului. (poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  
Adoptat pe 
18.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt.dezbatere 

2 L 
392/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.312/2015 privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții, precum 
și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul 
financiar, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative în 
domeniul financiar. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  
Adoptat pe 
18.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt.dezbatere 

3 
L 

315/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.123/2007 privind unele 
măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii 
Europene în vederea facilitării aplicării 
de către România a Regulamentului (UE) 
2018/1727 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 noiembrie 2018 
privind Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(Eurojust) și de înlocuire și abrogare a 
Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 
(poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

 

S -  
Adoptat pe 
15.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt.dezbatere 
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Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

4 L 
317/2021 

Proiect de lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor 
de ambalaje. (poz. I-a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S -  MED 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
22.09.2021 

5 
L 

318/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 privind 
depozitarea deșeurilor. (poz. I-a-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  
Adoptat pe 
15.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt.dezbatere 

6 
L 

322/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind 
reducerea impactului anumitor produse 
din plastic asupra mediului. (poz. I-a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  EC și 
MED 
pt. raport 
CD -   

 

7 L 
325/2021 

Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 
stabilirea unor măsuri de facilitare a 
utilizării informațiilor financiare și a 
analizelor financiare în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi 
penale a anumitor infracțiuni. (poz. I-a-
9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  
Adoptat pe 
15.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt.dezbatere 

8 
L 

396/2021 

Proiect de lege privind prevenirea și 
combaterea dopajului în sport. (poz. I-a-
13) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  
Adoptat pe 
18.10.2021 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt.dezbatere 

9 

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-5) 
- Caracter: ordinar 

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 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - 

TDR: 
24.09.2020 
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Nr. 
crt 

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

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

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. 

ADMIN și 
MED 

pt. raport 
comun 

 

10 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie. (poz. I-b-10)  
- 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 

11 

PLx 
313/2021 

 
L 

445/2021 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului privind încetarea tratatelor 
bilaterale de investiţii dintre statele 
membre ale Uniunii Europene, semnat la 
Bruxelles, la 5 mai 2020. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Acordului privind 
încetarea tratatelor bilaterale de 
investiţii dintre statele membre ale 
Uniunii Europene, semnat la 
Bruxelles, la 5 mai 2020.  

CD -  
Adoptat pe 
13.10.2021 

S  - ECON, 
CAE și 
POL EXT 

pt. raport 
comun 

TDR: 
18.10.2021 

12 

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-20)  
- 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 -  
Adoptat pe 
13.10.2021 

La 
promulgare 
din data de 
20.10.2021 
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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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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  21  octombrie 2021 ) 

 

I.  În perioada  18 – 21  octombrie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 12 rapoarte. 
Comisiile permanente au depus  40  avize. 
Cele  12  rapoarte depuse sunt:  
 rapoarte de adoptare                          7 
 rapoarte de respingere                       5 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  4                                               
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                              8                           

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1058 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 116 pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  19  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2021.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  546 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
461 

 rapoarte suplimentare 
58 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
27 

TOTAL 546 
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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 18 – 21 octombrie  2021 

 
I. Comisia pentru buget 

 
II. Comisia pentru agricultură 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
71/2021 

Proiect de Lege privind 
unele măsuri de sprijin 
financiar pentru structurile 
sportive de interes general şi 
naţional puternic afectate în 
contextul crizei COVID-19, 
acordate de la administraţia 
publică centrală sau locală, 
fonduri nerambursabile şi 
din bugetul de stat – raport 
comun cu Comisia pentru 
tineret și sport 

Stabilirea unor măsuri de sprijin 
financiar pentru structurile sportive de 
interes general şi naţional, afectate de 
criza COVID-19, pe fondul 
interzicerii ori, după caz, al reducerii 
activităţilor specifice. Soluţiile 
legislative preconizate au în vedere 
susţinerea măsurilor propuse prin 
finanţare de la bugetul de stat şi 
bugetele locale, precum şi din fonduri 
nerambursabile 

6 deputați 
21.04.21 
13.10.21 

Raport de 
respingere 
(456/R din 
19.10.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
351/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG nr.58/2021 
privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul 
bovin, în anul 2021, în 
contextul crizei economice 
generate de pandemia 
COVID-19 

Crearea cadrului legal pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul bovin, în 
contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID 19, 
în acord cu normele europene 
incidente, pentru a compensa şi a 
contracara parte din pierderile 
estimate a se înregistra pe 
parcursul anului 2021. Proiectul de 
act normativ reglementează 
beneficiarii, criteriile de 
eligibilitate, documentele 
justificative, durata schemei şi 
valoarea ajutorului de stat, precum 
şi regulile procedurale pentru 
implementarea schemei de ajutor 
de stat 

Guvern 13.10.21 

Raport de 
aprobare 

(454/R din 
18.10.21) 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 29 - 2021  
Săptămâna 18 – 22 octombrie 2021  

 

 

19 
 

 
III. Comisia pentru administrație 

 
 
 
 

 

2 
PLx 

446/2020/
2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic 
veterinar – raport comun 
cu Comisia pentru 
sănătate și Comisia 
pentru constituționalitate 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998, intervenţiile 
legislative vizând alinierea 
legislaţiei naţionale din domeniu 
cu normele şi exigenţele europene 
în materie 

46. 
parlam. 

5.05.21 
15.06.21 
6.10.21 

Raport de 
respingere 
(457/R din 
19.10.21) 

3 Plx 
364/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea art.3 
alin.(3) din Legea 
cooperaţiei agricole 
nr.566/2004 

Modificarea art.3 alin.(3) din 
Legea nr.566/2004, în sensul ca 
definirea, modul de autorizare şi 
organizare a gospodăriei agricole 
ţărăneşti să se stabilească printr-o 
anexă la lege 

71 
parlam. 

21.10.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(461/R din 
21.10.21) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
211/2021 

Proiect de Lege privind 
declararea zilei de 15 
mai ca ”Ziua picturii 
naţionale" – raport 
comun cu Comisia 
pentru cultură 

Declararea zilei de 15 mai ca „Ziua 
picturii naţionale”. În acest scop, 
muzeele şi colecţiile publice, 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, instituţiile publice 
de specialitate subordonate acestora 
pot organiza sau sprijini logistic şi 
material manifestări cultural - 
artistice dedicate acestei zile 
(expoziţii în ţară şi străinătate, 
comunicări ştiinţifice, editarea şi 
publicarea de carte de specialitate 
dedicată artei naţionale, producerea şi 
difuzarea de filme dedicate artei 
naţionale şi altele asemenea) 

2 
deputați 

6.07.21 
12.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(450/R din 
18.10.21) 

2 Plx 
328/2021 

Propunere legislativă 
pentru abrogarea art.210 
din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind 
Codul administrative – 
raport comun cu 
Comisia pentru muncă 
și Comisia juridică 

Abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 
articol referitor la indemnizaţia pentru 
limita de vârstă pentru primar, 
viceprimar, preşedinte al consiliului 
judeţean şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean 

80 
parlam. 

12.10.21 
13.10.21 
14.10.21 

Raport de 
respingere 
(460/R din 
20.10.21) 
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IV. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
348/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.53/2021 pentru 
modificarea Legii 
nr.200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea 
Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor 
salariale 

Modificarea Legii nr.200/2006, în 
sensul suportării din Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale, pentru o perioadă de 5 luni 
consecutive, a drepturilor băneşti 
neplătite salariatului conform 
contractului individual de muncă şi 
asupra cărora nu a intervenit 
prescripţia dreptului la acţiune, 
precum şi extinderea la 5 salarii 
medii brute pe economie pentru 
fiecare salariat, a plafonului de 4 
salarii medii brute pe economie 
pentru fiecare salariat, în limita 
căruia se suportă creanţele salariale 

Guvern 13.10.21 

Raport de 
aprobare 

(458/R din 
19.10.21) 

2 
Plx 

328/2021 

Propunere legislativă 
pentru abrogarea art.210 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia 
juridică 

Abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 
articol referitor la indemnizaţia 
pentru limita de vârstă pentru primar, 
viceprimar, preşedinte al consiliului 
judeţean şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean 

80 parlam. 
12.10.21 
13.10.21 
14.10.21 

Raport de 
respingere 
(460/R din 
20.10.21) 

 
V. Comisia pentru sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 
481/2020 

Propunere legislativă 
privind modificarea Legii 
nr.230/2008 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România şi a 
Legii nr.264/2004 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Medicale – raport 
comun cu Comisia 
pentru învățământ 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2008, precum şi modificarea 
Legii nr.264/2004, în sensul unificării 
cadrului legislativ în care funcţionează 
cele două instituţii enunţate, în ceea ce 
priveşte aprobarea statului de funcţii, 
caracterul viager al calităţii de membru 
şi nivelul indemnizaţiei, precum şi 
eliminarea titulaturii de 
„academicieni” referitoare la membrii 
Academiei de Știinţe Medicale, 
întrucât aceasta este deţinută exclusiv 
de membrii Academiei Române. 
Totodată, se propune renunţarea la 
modalitatea de salarizare a 

12 
parlam. 

28.09.21 
12.10.21 

Raport de 
respingere 
(452/R din 
18.10.21) 
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VI. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

Plx 
481/2020 

Propunere legislativă 
privind modificarea 
Legii nr.230/2008 
privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Tehnice din 
România şi a Legii 
nr.264/2004 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Medicale – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
sănătate 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.230/2008, precum şi modificarea Legii 
nr.264/2004, în sensul unificării cadrului 
legislativ în care funcţionează cele două 
instituţii enunţate, în ceea ce priveşte 
aprobarea statului de funcţii, caracterul 
viager al calităţii de membru şi nivelul 
indemnizaţiei, precum şi eliminarea 
titulaturii de „academicieni” referitoare la 
membrii Academiei de Știinţe Medicale, 
întrucât aceasta este deţinută exclusiv de 
membrii Academiei Române. Totodată, se 
propune renunţarea la modalitatea de 
salarizare a personalului în conformitate 
cu dispoziţiile legale aplicabile 
personalului bugetar 

12 
parlam. 

28.09.21 
12.10.21 

Raport de 
respingere 
(452/R din 
18.10.21) 

2 
Plx 

283/2021 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2000 privind 
învăţământul universitar 
şi postuniversitar cu 
taxă, peste locurile 
finanţate de la bugetul 
de stat, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2000 privind 
învăţământul universitar şi postuniversitar 
cu taxă, peste locurile finanţate de la 
bugetul de stat. Potrivit expunerii de 
motive, intervenţia legislativă urmăreşte, 
pe de o parte, să ofere o garanţie pentru 
studenţii din România că taxele lor de 
şcolarizare nu vor suferi modificări pe 
perioada studiilor, în sensul creşterii 
cuantumului acestora, şi, pe de altă parte, 
să asigure un termen rezonabil de 
informare a candidaţilor, înainte de 

24 
parlam. 

13.10.21 

Raport de 
respingere 
(453/R din 
18.10.21) 

personalului în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile 
personalului bugetar 

2 
PLx 

446/2020/
2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic 
veterinar – raport comun 
cu Comisia pentru 
agricultură și Comisia 
pentru 
constituționalitate 
 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998, intervenţiile legislative 
vizând alinierea legislaţiei naţionale 
din domeniu cu normele şi exigenţele 
europene în materie 

46. 
parlam. 

5.05.21 
15.06.21 
6.10.21 

Raport de 
respingere 
(457/R din 
19.10.21) 
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începerea admiterii, cu privire la 
cuantumul taxei şi numărului de locuri 
oferite "cu taxăˮ în instituţiile de 
învăţământ superior de stat, prin creşterea 
acestui termen de la 15 zile la 3 luni 

 
VII. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

211/2021 

Proiect de Lege privind 
declararea zilei de 15 mai 
ca ”Ziua picturii 
naţionale" – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație 

Declararea zilei de 15 mai ca „Ziua 
picturii naţionale”. În acest scop, 
muzeele şi colecţiile publice, 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, instituţiile publice 
de specialitate subordonate acestora 
pot organiza sau sprijini logistic şi 
material manifestări cultural - 
artistice dedicate acestei zile 
(expoziţii în ţară şi străinătate, 
comunicări ştiinţifice, editarea şi 
publicarea de carte de specialitate 
dedicată artei naţionale, producerea 
şi difuzarea de filme dedicate artei 
naţionale şi altele asemenea) 

2 deputați 
6.07.21 

12.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(450/R din 
18.10.21) 

2 
PLx 

404/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.106/2021 privind 
unele măsuri pentru 
organizarea şi 
funcţionarea Societăţii 
Române de 
Radiodifuziune şi 
Societăţii Române de 
Televiziune 

Prelungirea mandatelor directorului 
general interimar al Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi al 
directorului general interimar al 
Societăţii Române de Televiziune, 
până la numirea Consiliului de 
administraţie, dar nu mai mult de 30 
de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă 

Guvern 
 

14.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(451/R din 
18.10.21) 

3 
PLx 

57/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.116 
alin.(1) lit.c din Legea 
nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi 
drepturile conexe – 
raport comun cu 
Comisia juridică 

Modificarea art.116, alin.(1), lit.c 
din Legea nr.8/1996, în sensul 
instituirii posibilităţii acordării 
remuneraţiei stabilite de lege şi 
pentru autorii operelor de artă scrisă 
şi artă vizuală a căror operă se 
reproduce digital 

2 senatori 
28.04.21 
7.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(459/R din 
20.10.21) 
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VIII. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

57/2020 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.116 
alin.(1) lit.c din Legea 
nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi 
drepturile conexe – 
raport comun cu 
Comisia pentru cultură 

Modificarea art.116, alin.(1), lit.c 
din Legea nr.8/1996, în sensul 
instituirii posibilităţii acordării 
remuneraţiei stabilite de lege şi 
pentru autorii operelor de artă scrisă 
şi artă vizuală a căror operă se 
reproduce digital 

2 senatori 
28.04.21 
7.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(459/R din 
20.10.21) 

2 
Plx 

328/2021 

Propunere legislativă 
pentru abrogarea art.210 
din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație și 
Comisia pentru muncă 

Abrogarea art.210 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 
articol referitor la indemnizaţia 
pentru limita de vârstă pentru 
primar, viceprimar, preşedinte al 
consiliului judeţean şi 
vicepreşedinte al consiliului 
judeţean 

80 parlam. 
12.10.21 
13.10.21 
14.10.21 

Raport de 
respingere 
(460/R din 
20.10.21) 

 
IX. Comisia pentru constituționalitate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

446/2020/
2021 

Cererea de reexaminare 
a Legii pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.160/1998 pentru 
organizarea şi 
exercitarea profesiunii 
de medic veterinar – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
agricultură și Comisia 
penntru sănătate 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998, intervenţiile legislative 
vizând alinierea legislaţiei naţionale 
din domeniu cu normele şi 
exigenţele europene în materie 

46. 
parlam. 

5.05.21 
15.06.21 
6.10.21 

Raport de 
respingere 
(457/R din 
19.10.21) 
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                   X. Comisia pentru tineret și sport 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

716/2018 
Proiectul Legii "Legea 
tineretului" 

Reglementarea cadrului juridic 
necesar asigurării elaborării, 
implementării şi monitorizării 
politicii de tineret, participării 
active şi incluzive a tinerilor la 
viaţa societăţii, în domeniile de 
interes pentru aceştia, precum şi a 
cadrului juridic necesar dezvoltării 
personale şi profesionale a tinerilor 
conform necesităţilor şi aspiraţiilor 
acestora 

Guvern 12.10.21 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(455/R din 
19.10.21) 

2 PLx 
71/2021 

Proiect de Lege privind 
unele măsuri de sprijin 
financiar pentru 
structurile sportive de 
interes general şi naţional 
puternic afectate în 
contextul crizei COVID-
19, acordate de la 
administraţia publică 
centrală sau locală, 
fonduri nerambursabile şi 
din bugetul de stat – 
raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Stabilirea unor măsuri de sprijin 
financiar pentru structurile sportive 
de interes general şi naţional, 
afectate de criza COVID-19, pe 
fondul interzicerii ori, după caz, al 
reducerii activităţilor specifice. 
Soluţiile legislative preconizate au 
în vedere susţinerea măsurilor 
propuse prin finanţare de la 
bugetul de stat şi bugetele locale, 
precum şi din fonduri 
nerambursabile 

6 deputați 
21.04.21 
13.10.21 

Raport de 
respingere 
(456/R din 
19.10.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 

 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Doar o treime din cele 1.073 de proiecte destinate sectorului educațional au ajuns în faza de construcție 
 
Domnule ministru, 
Din cele 1.073 de proiecte destinate sectorului educațional public doar o treime a ajuns în faza de construcție anul 

acesta. Conform datelor furnizate de o companie de consultanță, care urmărește șantierele de pe întreg teritoriul țării, cele mai 
multe proiecte în construcție sunt localizate în județele Cluj (66), Timiș (58), Iași (53) și București (61). Din aceste date reiese 
clar că restul unităților de învățământ, indiferent de clasificarea lor, și în ciuda nevoilor presante care au stat la baza demarării 
proiectelor, au rămas strict pe hârtie și anul acesta.  

Vă rog să-mi precizați care este cuantumul sumelor investite pentru proiectele deja începute și în teren pentru anul în 
curs, dar și pentru 2022, câte dintre acestea se află deja în stadiul de autorizare, dar și numărul unităților de învățământ din 
județul Arad, ajunse în faza de construcție sau modernizare.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,               Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

Folosirea tratamentului cu anticorpi monoclonali și situația ventilatoarelor din depozitele UNIFARM 
 
Stimate domnule ministru,  
Profesorul Streinu Cercel a propus încă de anul trecut ca anticorpii monoclonali să fie utilizați în tratarea bolnavilor de 

Covid-19. Acesta spunea că metoda pentru stoparea pandemiei COVID în România ar fi folosirea pe scară largă a 
tratamentului cu anticorpi monoclonali. Era vorba de exact acelaşi tip de tratament care i-a fost administrat preşedintelui 
american de la acea vreme, Donald Trump.  

Din noiembrie 2020 și până azi a trecut aproape un an. În tot acest timp nimeni din Guvern, din Ministerul Sănătății nu a 
vorbit despre acest tratament! Abia acum, după un an de zile, Guvernul condus de Florin Cîțu a realizat că acest tratament este 
eficient, iar România duce lipsă de acești anticorpi și că trebuie să bată la porți străine pentru a ni se oferi. Ne-a dat Italia 5.200 
de doze, iar Germania aproximativ 12.000, din cum rezultă din datele publice.   

În același timp, de aproape o lună de zile vedem cum sistemul de sănătate nu mai face față numărului mare de 
îmbolnăviri din cauza lipsei pregătirii acestuia de către Guvern și Ministerul Sănătății. Paturile de la ATI nu fac față numărului 
mare de infectări cu Covid-19, nu avem suficiente concentratoare de oxigen sau ventilatoare. Același Guvern Cîțu a solicitat, 
din nou, sprijin statelor europene pentru concentratoare și ventilatoare. Însă, ce să vezi, aflăm din mass-media că, în realitate, 
în depozitele UNIFARM există 390 de ventilatoare și 27 de milioane de măști și alte materiale sanitare în valoare de 650 de 
milioane de lei achiziționate de statul român, din banii românilor.    
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Stimate domnule ministru, faptul că tratamente existau pentru ca pacienții Covid-19 să nu piardă lupta cu boala, iar în 
depozitele statului român există ventilatoare atât de necesare în secțiile ATI Covid-19, denotă o atitudine criminală din partea 
celor care au gestionat această problemă.   

Având în vedere cele prezentate anterior, aș dori să îmi transmiteți următoarele informații:  
1) De ce în România nu a fost folosit la scară largă tratamentul cu anticorpi monoclonali și de ce țara noastră nu a făcut 

demersurile pentru a produce acești anticorpi în România? Cine a decis ca acest tratament să nu fie folosit?  
2) De ce de aproape un an ventilatoarele și echipamentele achiziționate de statul român zac nefolosite în depozitele 

UNIFARM? Cine a decis ca ele să nu fie folosite?  
3) Premierul Cîțu a anunțat că cei de la ANMDM trebuie să urgenteze lucrurile în privința autorizării de medicamente. 

În acest moment, Terapia Cluj a solicitat autorizație pentru producerea de Favipiravir în România. Care este stadiul acestei 
autorizații și dacă mai sunt alte situații de acest fel?  

4) Domnule ministru, doctorii din România sunt disperați. Deja prescriu rețete cu Arbidol, medicament care nu se 
găsește în România, iar fiecare se descurcă așa cum poate. Domnul Cîțu a spus că nu avem nevoie de Arbidol în România. 
Dumneavoastră, în calitate de ministru al Sănătății, considerați că avem nevoie sau nu de Arbidol în România? 

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!                  Deputat 

Oana Gianina Bulai 
*** 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
 

Pregătirea valului 4 al Pandemiei Covid-19 
 

Stimate domnule prim-ministru interimar,  
Pe data de 21 septembrie 2021, chiar înainte de Congresul PNL, ați declarat public că veți cere o anchetă și o analiză la 

Ministerul Sănătății pentru a stabili cum a fost pregătit valul 4 al pandemiei. Ați declarat, cu acea ocazie, că „știați că vine 
valul 4” și că ați atras atenția „tot anul trecut, după ce s-a termina valul trei, că nu vreți să se reducă numărul de paturi în 
secțiile ATI pentru COVID”.   

Acum în aceste zile, fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, este acuzată, probabil pe bună dreptate, că nu a 
achiziționat medicamentele necesare pentru tratarea pacienților COVID care ajung în spitale.   

În acest condiții, dumneavoastră ca șef al doamnei Mihăilă, aveți cu certitudine o răspundere politică pentru dezastrul în 
care se află acum România. Nu vă puteți sustrage acestei răspunderi, oricât de mult veți încerca să aruncați totul pe un țap 
ispășitor. Ați fost și sunteți încă șeful Guvernului României care a fost responsabil de pregătirea valului 4 al pandemiei, după 
ce dumneavoastră și președintele Iohannis ați declarat că ați învins pandemia!  

De aceea aș vrea să precizați ce demersuri ați făcut dumneavoastră personal, ca șef al unui ministru neperformant, 
pentru a preveni catastrofa sanitară în care a ajuns România. În afară de a cere public diverse anchete, când deja răul era 
produs, ce altceva ați făcut, în calitate de șef al guvernului și de coordonator al Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență?  

Vă solicit să răspundeți clar la următoarele întrebări:  
1. Ce acțiuni a făcut Guvernul condus de dumneavoastră pentru a crește capacitatea zilnică de testare din România? A 

existat o strategie a Guvernului de a nu promova o testare accesibilă pe scară largă, astfel încât, în lipsa acestei alternative, să 
forțați cetățenii să se vaccineze?  

2. Ce acțiuni ați întreprins ca prim-ministru pentru a vă asigura că spitalele vor dispune de medicamentele necesare 
pentru tratarea pacienților COVID?   

3. A existat vreo strategie a Guvernului și a dumneavoastră personal de a nu recunoaște tratamentele alternative ale 
COVID (practicate în alte state, pe baza unei medicații disponibile) astfel încât să nu afectați teza că „vaccinarea este singura 
cale de ieșire din pandemie”? Ați luat cumva în considerare faptul că recunoașterea oficială a unei astfel de medicații ar fi 
descurajat și mai mult vaccinarea, întrucât ar fi oferit exact același lucru ca și vaccinurile COVID, respectiv un risc mai mic de 
spitalizare și de deces? Acesta e motivul pentru care Guvernul condus de dumneavoastră nu a recunoscut niciodată eficiența 
acestor medicamente și, ca a atare, nici nu le-a achiziționat, iar acum pacienții COVID - nevaccinați sau vaccinați - nu au șansa 
unui tratament nici înainte, nici după ce ajung în spitale?  
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4. Care au fost rațiunile pentru care ați avizat propunerile CNSU ca persoanele vaccinate să se bucure de permisiunea de 
a circula fără restricții în focarele COVID, deși s-a demonstrat că și acestea pot fi purtătoare ale infecției și pot transmite 
virusul COVID, în aceeași măsură ca și persoanele nevaccinate, așa cum afirma pe 28 iulie 2021, directorul Centrului pentru 
Controlul Bolilor din SUA sau după cum rezultă din studiul Public Health England prezentat de revista Forbes?  

5. Vă reproșați măcar un singur lucru pentru catastrofa sanitară în care a ajuns România, în mandatul dumneavoastră de 
prim-ministru?  

În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a răspunde la 
întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, distinct, precis și la obiect la 
fiecare dintre cele 5 întrebări adresate mai sus.  

 De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202, alin. (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile vă rog să precizați clar motivele temeinice 
ale amânării.  

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaților.   

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

Lipsa medicamentului Remdesivir din spitalele COVID 
 

Stimate domnule ministru interimar,  
Toate spitalele care tratează pacienții infectați cu SARSCoV-2 din România se confruntă în prezent cu aprovizionarea 

insuficientă cu medicamentul Remdesivir. Acest fapt îi pune pe medici în situația ingrată și nefericită de a alege cui să 
administreze medicamentul și cui nu, cu alte cuvinte să hotărască cine supraviețuiește și cine nu.   

Ținând cont că acest medicament reprezintă una dintre puținele opțiuni terapeutice existente în prezent în tratamentul 
bolnavilor cu COVID-19, precum și de numărul în continuă creștere a îmbolnăvirilor și deceselor înregistrate în ultima 
perioadă, vă rog să îmi răspundeți:  

1. Ce cantitate de Remdesivir există în acest moment în depozitele Unifarm la dispoziția spitalelor care tratează 
COVID?  

2. Cum și când va rezolva Ministerul Sănătății criza de Remdesivir din spitalele românești?  
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar 
 

Criteriile de internare în spitale a bolnavilor de Covid-19 
 
In temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția României si ale articolului 194 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, va adresez urmatoarea întrebare:  
Care sunt criteriile in baza carora sunt internați in spitale bolnavii de Covid19 si care sunt criteriile in baza carora sunt 

administrate acestor bolnavi cantitațile reduse de anticorpi monoclonali, Remdesivir si Tocilizumab care au fost procurate 
recent, in urma unor donații sau achiziții?  

Solicit raspuns scris si oral.  
Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
*** 
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Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul interimar al Sănătății 
 

Creșterea numărului de pacienți infectați cu Covid 19 
 
În temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția României și ale articolului 198 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, vă adresez următoarele întrebări:      
1. Cum veți degreva spitalele de numărul mare de pacienti Covid pozitivi cu forme ușoare și medii?  
2. De ce nu ați alocat fonduri pentru refacerea secției care a luat foc in Spitalul Matei Balș?  
3. Care sunt specialiștii din domeniu medical cu care vă validați deciziile legate de managementul pandemiei?  
4. De ce nu ați acceptat ajutorul financiar pentru medicamente și pe pentru aparatura specifică ATI de la UE?  
5. De ce în mandatul anterior nu ați adus/produs în România nicio formă de medicament antiviral pentru tratamentul în 

ambulator al pacientului cu Covid? Știți câți pacienți au ajuns și ajung azi, din lipsa medicamentelor recomandate în protocolul 
de tratament, în spital?  

6. De ce DSP București nu mai face anchete epidemiologice?   
7. De ce s-au achiziționat 126 milioane de doze vaccin?  
8. Care este numărul de doze expirate până în acest moment?  
9. Care este necesarul real de doze, prețul real și câte teste se puteau face cu suma rămasă pentru a limita transmiterea 

virusului?  
10. Care este viziunea de management pe termen scurt pe care doriți să o implementați la nivel ministerial?  
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.   
Vă mulțumesc!                  Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii              
       domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației   
       domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne    
 

Mediul online - moneda cu două fețe din viața copiilor noștri 
Domnilor miniștri,  
„Cu toții suntem acum conectați prin Internet, ca neuronii dintr-un creier uriaș” spunea fizicianul Stephen Hawking.  În 

prezent, importanța și rolul esențial pe care îl ocupă mediul online în viața adolescenților români sunt de necontestat. 
Statisticile privind utilizarea mediului virtual și a noilor tehnologii au înregistrat creșteri rapide, mai ales în rândul acestei 
categorii. Cu voia sau fără voia noastră, internetul contribuie în bună măsură la interacțiune și la formarea identității 
adolescenților.    

Nu neg rolul internetului de formator de opinie, însă este doar o față a monedei. Mediul online ne ajută să descoperim 
informația mult mai ușor, să exploatăm resurse nebănuite, însă fără o educație corespunzătoare pentru adolescenți este un 
pericol real de fapte teribiliste și suicid.   

Săptămâna trecută am aflat cu toții despre drama unui copil de 14 ani, din Bistrița, care s-a sinucis pentru a răspunde 
unei provocări de pe tiktok. Vorbim despre un copil sociabil, singur la părinți, un elev de nota 10, un campion la dans sportiv, 
care din dorința de popularitate sau poate că victimă a unui bullying la școală a provocat o dramă. Se promovează în mediul 
online tot felul de provocări, duse la limita supraviețuirii și toți suntem părtași prin faptul că nu luăm nicio măsură, ci asistăm 
ca spectatori.   

Ce ar fi ca următoarea dată când o asemenea știre dramatică apare pe titlurile ziarelor, fiecare dintre noi să poarte o 
discuție cu propriul copil, sau să dezvolte o conversație în mediul în care lucrează sau în cercul de prieteni. Pandemia ne-a 
trimis copiii în mediul online cu o viteză năucitoare. Trebuie să îi conștientizăm de pericolele care pândesc dincolo de ecran.   

În toată lumea au apărut cazuri de tineri care au murit după ce au participat la jocuri extreme pe TikTok, intitulate 
”blackout challenge”. Jocul implică ca tinerii să își lege în jurul gâtului o curea sau o frânghie cu scopul de a rămâne cât mai 
mult timp fără aer, în timp ce se filmează cu telefonul mobil pentru a urca ulterior clipul în aplicație. Copiii îşi blochează 
respiraţia până la leşin, pentru a experimenta senzaţii tari, așa cum văd la influencerii lor preferați. Alte cazuri cunoscute au 
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implicat decese în rândul adolescenților în urma unor supradoze cu Benadryl. Provocarea, devenită virală, în care îţi 
administrezi doze mai mari de medicament antialergic pentru halucinaţii deja are nenumărate victime.   

De câte cazuri este nevoie să mai auzim până când responsabilii vor lua măsuri? Putem începe cu introducerea de 
atenționări în mediul online, cu campanii de conștientizare a pericolelor din mediul online, campanii prin intermediul școlilor, 
prin intermediul psihologilor pe care fiecare unitate școlară îi are. Avem multe instituții ale statului care se pot așeza la aceeași 
masă pentru a porni o campanie amplă de prevenire a fenomenelor de agresiune cibernetică.  

Avem la ăndemână Legea nr.106/2020, care dă o definiție violenței cibernetice - “hărțuire online, mesaje online 
instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non-consensuală de informații și conținut 
grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a 
Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor 
dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la  internet și pot transmite și utiliza platformele sociale 
sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria”.   

Pe baza acestei definiții se pot construi mesaje de conștientizare care pot cuprinde și un număr de urgențe unde, poate 
dacă le este copiilor greu să împărtășească cu părinții stările pe care le experimentează , pot solicita singuri sau pot denunța 
fapte care li se par suspecte sau care ei consideră că le afectează imaginea și siguranța din mediul online.   

Față de cele expuse mai sus, vă adresez următoarele întrebări:  
1. În atenția domnului ministru interimar al Transporturilor și Infrastructurii:                           
În legea nr. 106/2020 este precizat faptul că - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin organismele aflate în 

coordonare responsabile de prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice, are 
obligația de a efectua demersurile necesare pentru a dezvolta campanii de sensibilizare publică privind violența cibernetică și 
să ofere asistență practică autorităților centrale și locale în prevenirea și răspunsul la violența cibernetică. Totodată, stabilește, 
promovează și bugetează programe destinate unei game largi de utilizatori, pentru alfabetizare digitală.  

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri au fost luate în baza acestei prevederi și ce buget a fost alocat.  
2. În atenția domnului ministru al Educației:   
Ce demersuri aveți în vedere pentru implicarea instituțiilor de învățământ în combaterea influenței nocive a mediului 

online?  
3. În atenția domnului ministru al Afacerilor Interne:  
În condițiile în care infracționalitatea informatică este în creștere, ce acțiuni aveți în vedere pentru protejarea celei mai 

vulnerabile categorii de utilizatori ai internetului - copiii?  
Solicit răspuns scris.       Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim ministru interimar, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor 
Europene 

Investițiile cu fonduri europene prevăzute pentru județul Botoșani 
 
Stimate domnule prim-ministru interimar,   
În baza, Articolului 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori și Articolelor 204-207 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă solicit să îmi furnizați 
următoarele informații cu privire la investițiile cu fonduri europene prevăzute pentru județul Botoșani:  

1. Cu excepția proiectelor finanțate prin AFIR, câte proiecte de investiții cu fonduri europene depuse de unitățile 
administrativ-teritoriale sunt aprobate în prezent pentru județul Botoșani?   

a. Care este suma alocată pentru fiecare?   
b. Câte sunt în derulare și câte urmează să fie demarate?  
c. În afară de proiectele în derulare și cele care urmează să fie demarate, vă rog sămi transmiteți dacă sunt și alte 

solicitări noi, denumirea și valoarea proiectului, data depunerii cererii de finanțare precum și dacă acestea sunt eligibile sau nu, 
iar în situația în care există proiecte neeligibile, vă rog să menționați motivul neeligibilității.   

Pe lângă această centralizare, vă rog să-mi transmiteți o situație similară care să cuprindă distinct finanțările prin AFIR.  
2. Câte proiecte de investiții cu fonduri europene au fost prevăzute pentru județul Botoșani prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență?   
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a. Ce sume a fost prevăzute pentru fiecare dintre ele și care sunt termenele de implementare?  
3. Care este strategia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între 

județul Botoșani, respectiv regiunea de Dezvoltare de Nord-Est și celelalte regiuni din România?  
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.  
Cu deosebită stimă,                    Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Pregătirea sezonului rece 
Domnule ministru,  
Sezonul rece 2021-2022 pare să fi venit ca o surpriză (!) pentru Guvernul din care faceți parte. Odată cu scăderea 

temperaturilor iată că au re-apărut probleme majore în orașele României în ceea ce privește furnizarea agentului termic către 
populație. Un primar al partidului din care faceți parte, primarul municipiului Iași, a ajuns chiar să apeleze la Ambasada 
Poloniei pentru ajutor! Oradea, și alte municipii, anunță renunțarea la realizarea unor obiective de investiții datorită 
imposibilității de a susține, în paralel și încălzirea locuințelor oamenilor!  În contextul valului 4 al pandemiei care, și el, a prins 
Guvernul total nepregătit, a creșterii explozive a prețurilor atât la electricitate cât și la gaze, nu numai edilii dar și cetățenii, în 
general, sunt debusolați și resimt un acut sentiment de neputință, disperare și abandon!  Mai mult, am primit din tot județul 
Bihor semnale de la cetățeni și de la primării cu privire la HAOSUL care domnește în ceea ce privește aplicarea Legii 
consumatorului vulnerabil! Oamenii solicită informații primăriilor, care le răspund că nu le au pentru că, încă, așteaptă 
instrucțiuni de la Prefectură, care, la rândul lor, așteaptă instrucțiunile Guvernului. Și suntem deja în sezonul rece! 

Vă solicit, prin prezenta, să îmi comunicați (1) când și cum se va realiza procesul de aplicare a Legii consumatorului 
vulnerabil și (2) ce pregătiri, în mod concret, a realizat ministerul pe care îl conduceți pentru (a) pregătirea sezonului rece și (b) 
protejarea populației de efectele adverse ale contextului eminamente nefavorabil cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc pentru 
colaborare. Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul  Muncii și Protecției Sociale 
 

Cum vor fi alocate cele 56 de milioane de euro de la CE pentru ajutorarea grupurilor dezavantajate social 
 
Doamnă ministru,  
Comisia Europeană a oferit resurse suplimentare pentru Italia, România, Spania și Luxemburg în cadrul pachetului 

”Asistență în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei” (REACT-EU). Conform Comisiei Europene, 56 de 
milioane de euro vor fi investite în țara noastră. Aceste sume vor fi folosite pentru ca grupurile dezavantajate din punct de 
vedere social să primească mese calde și copiii defavorizați rechizite școlare.   

Vă rog să-mi comunicați ce alte forme de sprijin vor fi acordate grupurilor dezavantajate, în ce județe vor fi oferite 
mesele calde, dar și rechizitele școlare, precum și care au fost criteriile în baza cărora s-au luat respectivele decizii.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                   Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, ministrul interimar al Cercetării, Inovării 
și Digitalizării 

Avizarea parţială a proiectului „Modernizare DC 57C, L=6500 m, Comuna Boşorod, judeţul Hunedoara” 
 

Stimate domnule ministru, 
În primăvara anului 2021, Primăria Comunei Boşorod, judeţul Hunedoara, a obţinut Certificatul de urbanism nr. 

100/17.03.2021 emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii privind „Modernizare DC 57C, L=6500 m, Comuna Boşorod, judeţul Hunedoara”, întocmindu-se 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul „Modernizare DC 57C, L=6500 m, Comuna 
Boşorod, judeţul Hunedoara”.   

Pe baza acestui document, s-au aprobat în bugetul comunei finanţări pentru realizarea documentaţiei tehnice de tip 
DALI pentru modernizarea drumului comunal DC 57C.  

Prin Certificatul de urbanism nr. 100/17.03.2021 emis de Consiliul Judeţean Hunedoara privind obiectivul 
„Modernizare DC 57C, L=6500 m, Comuna Boşorod, judeţul Hunedoara”, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire, s-au 
solicitat avize din partea:  

- Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara;  
- E - Distribuţie Banat S.A. - Unitatea teritorială Reţea Deva;  
- Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara;  
- Direcţiei Judeţene pentru Cultură Hunedoara;  
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara.  
Prin Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 3040/12.04.2021 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, s-a 

solicitat prezentarea unui aviz din partea administratorului Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, iar în urma 
solicitării acestui aviz, Primăria Comunei Boşorod a primit un aviz favorabil pentru realizarea parţială a proiectului 
„Modernizare DC 57C, L=6500 m, Comuna Boşorod, judeţul Hunedoara”.  

Realizarea parţială prevede ca modernizarea DC 57C să se realizeze pentru ramificaţia drumului care face legătura cu 
satul Cioclovina, neaprobându-se şi modernizarea ramificaţiei către Peştera Cioclovina.  

Motivele invocate de către Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina în avizul parţial  se 
referă în principal la intenţia de a proteja coloniile de lilieci care utilizează peşteriIe Cioclovina Uscată şi Cioclovina cu Apă ca 
adăpost, dar formulările din textul avizului prezintă lacune serioase şi contradicţii şi sunt lipsite de rigoarea şi precizia necesară 
unei evaluări ştiinţifice aprofundate.  

În primul rând, nu sunt oferite date concrete, ştiinţifice, în legătură cu dimensiunea fizică a acestor colonii de lilieci, 
referirile rămânând generale şi generice.  

De asemenea, în textul avizului, pe de o parte se afirmă că traficul rutier  accentuat în zona de hrănire  a  liliecilor va 
afecta în mod negativ coloniile de chiroptere şi că “Turismul în proximitatea Complexului Carstic Ponorici - Cioclovina poate 
creea perturbări în rândul speciilor autohtone, mai ales a chiroptereIor”, dar în acelaşi document se susţine că  “Accesul în 
peşterile Cioclovina Uscată şi Cioclovina cu Apă nu se poate realiza decât în baza autorizaţiei emise de către Comisia 
Patrimoniului Speologic şi avizului APNGMC”. Deci, practic, nu există turism în zona respectivă. Şi analiza amănunţită a 
textului ar putea continua în acelaşi fel.  

Menţionez că de modernizarea ramificaţiei către Peştera Cioclovina ar fi urmat să beneficieze un număr de şase 
gospodării, aparţinând de comuna Boşorod.  

Precizez de asemenea că starea actuală a acestui drum nemodernizat este cât se poate de proastă. Carosabilul este plin de 
gropi, fără rigole de scurgere a apei meteorice, cu acostamente şi taluzuri predispuse alunecărilor de teren, ceea ce s-a şi 
întâmplat acum câţiva ani, când drumul a fost blocat de o alunecare de teren pentru o perioadă bună de timp, cetăţenii fiind 
izolaţi de restul comunităţii.  

Faţă de situaţia prezentată anterior, vă solicit să îmi comunicaţi  care este soluţia pentru ca şi cetăţenii care locuiesc în 
satul Cioclovina, comuna Boşorod, judeţul Hunedoara, să beneficieze de un drum modernizat pentru a putea să se deplaseze 
pentru aprovizionarea cu alimentele necesare traiului zilnic şi asistenţă medicală ori de câte ori este nevoie?  

Vă mulţumesc!  
Solicit răspuns în scris.                 Deputat 

Viorel Salan 
*** 
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Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim ministru interimar 
 

De ce nu ați făcut nimic pentru prevenirea valului patru al pandemiei  
în calitate de coordonator al Comitetului Național pentru Situații de Urgență? 

 

Stimate domnule prim-ministru demis, 
De ce ați așteptat să vă instalați în fotoliul de președinte al PNL și nu ați fost interesat toată vara și începutul de toamnă 

al acestui an să luați măsuri ferme și concrete pentru prevenirea valului patru al pandemiei, care generează zilnic sute de morți 
și zeci de mii de infectați din cauza COVID?   

Abia după ce ați devenit șeful Partidului Național Liberal v-ați trezit că România e lovită în plin de furtuna COVID, că 
nu sunt locuri la secțiile de terapie intensivă, că nu sunt medicamente pentru tratamentul bolnavilor de COVID și al celor 
cronici, că nu se fac destule teste și că am refuzat banii europeni pentru achiziția acestora. În calitate de premier și coordonator 
al Comitetului Național pentru Situații de Urgență aveați obligația juridică, executivă și morală să interveniți din timp pentru a 
preveni această catastrofă medicală care îngroapă România în fiecare zi și care generează decese și îmbolnăviri, care puteau fi 
prevenite.  

Având în vedere situația dramatică în fața căreia sunt puși milioane de români în prezent, vă rog să-mi răspundeți 
concret la următoarele întrebări:  

1. De ce nu sunt medicamente în spitalele din România, mai ales în ATI-urile COVID, unde rata mortalității atinge cote 
înfiorătoare? Ce ați făcut pentru a rezolva această criză și când estimați că se vor reface stocurile?  

2. Ați stabilit protocoale noi pentru prevenirea incendiilor în secțiile cu concentrație mare de oxigen, având în vedere că 
România e singura țară din U.E. care nu și-a făcut la începutul pandemiei un protocol special anti-incendiu pentru secțiile 
COVID?  

3. Ați constituit Fondul Național pentru Siguranța Pacienților? Dacă nu, când veți face acest lucru?  
4. Ce ați făcut din momentul în care ați aflat că Ministerul Sănătății a refuzat banii de la U.E. pentru achiziția și 

realizarea de teste în masă privind depistarea infectărilor cu COVID?  
5. Când veți reveni la decizia de a închide spitalele pentru bolnavii cronici, având în vedere că această decizie a 

provocat în 2020 o mortalitate excesivă, de peste 6000 persoane/lună, în rândul românilor neinfectați cu COVID? Vreți să 
ajungem în aceeași situație?  

6. Ce măsuri ați luat în calitate de coordonator al Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru creșterea 
numărului de persoane care se vaccinează împotriva COVID?  

Solicit răspuns oral și în scris, 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 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul interimar al Afacerilor Externe 
 

Stadiul adoptării actelor naționale de transpunere a directivelor UE 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că: 
- potrivit art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), pentru exercitarea competențelor Uniunii, 

instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări și avize, toate acestea constituind acte juridice. 
- directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând 

autorităților naționale competența în ceea ce privește forma și mijloacele.  
- transpunerea directivelor trebuie demarată, cel târziu, la momentul publicării directivelor în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE). 
- o implementare în timp util și adecvată a regulilor convenite are un impact puternic și pozitiv asupra vieții oamenilor.  
Vă rog să îmi comunicati o situatie cu stadiul adoptării actelor naționale de transpunere a directivelor UE, în vederea 

stabilirii măsurilor adecvate pentru încadrarea în termenele optime, precum și cu privire la riscurile netranspunerii directivelor 
UE. De asemenea, vă rog sa îmi comunicați o situatie cu privire la transpunerea directivelor după împlinirea termenelor și a 
impunerii de sancțiuni pecuniare (sumă forfetară și penalități cominatorii). 
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Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!                Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim ministru interimar, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor 
Europene 

Fonduri europene pentru funcționarul public parlamentar - nucleul întregii activități legislative  
a celor două Camere ale Forului Legislativ al Romaniei 

Stimate domnule ministru, 
Trăim într-o epoca aflata sub impactul unor schimbari majore, continue și care necesita permanente reevaluari ale 

nivelului de pregătire ale tuturor celor aflati pe piața forței de munca active. Într-o vreme în care sectorul privat face investitii 
majore în resursa sa umana pentru asigurarea performantei și eficientei muncii, precum și asigurarea adaptarii la schimbare și 
integrarea în noile condiții de munca impuse de aceasta, observam cum sectorul public din Romania prezinta o serie de carente 
majore în ceea ce privește investitiile în resursa sa umana la nivelul invatarii și dezvoltarii- formarii continue, recunoscute atât 
la nivelul studiilor naționale și europene, cât și de institutiile competente. 

În aceste condiții, consideram de cuviinta reevaluarea rolului și importantei resursei umane prestatoare de servicii 
umane în statul roman prin necesitatea formarii continue și, prin urmare, și prin reevaluarea rolului și functionalitatii acestei. 
Un aspect deosebit în aceasta problematica vizeaza rolul și importanta functionarului public al Parlamentului. 

 Mai exact, vorbim de faptul ca functionarul public al Parlamentului Romaniei reprezinta nucleul întregii activități 
legislative a celor două camere ale Forului Legislativ al Romaniei.  

Atribuțiile și responsabilitate acestui tip de angajat privesc o complexitate de sarcini care presupun o natura informativa 
și formativa extrem de larga și cu necesitati precise ale pregatirii sale.  

O situație specială o presupune functionarul public parlamentar care își desfășoară activitatea în Comisiile permanente 
de specialitate ale Parlamentului. Cel care nu doar ca trebuie sa prezinte o expertiza extrem de complexa de natura legislativă 
naționala, europeana și internationala, cât și cunoștințe fundamentate în toate domeniile de activitate ale statului, Uniunii 
Europene și a tuturor celorlaltor organisme europene și internaționale. De asemenea, corelat cu aceasta, vorbim de o exigenta 
profesională care presupune o informare și o formare și de natura generala care sa ii poată permita functionarului public 
parlamentar sa gestioneze, sa interpreteze și sa aplice toate acestea în activitatea sa specifica. 

Așadar, se constata necesitatea existenței și dezvoltarii atât a abilitatilor și competentelor de tip hard (hard skills), 
precum și a celor de tip soft (soft skills), abilitati recunoscute la nivelul domeniului de LD (Learning & Development) din 
orice stat. Cu atât mai mult, vorbim nu doar de un nivel de invatare și dezvoltare de baza, fundamental, ci și de necesitatea 
absolută ca acestea sa beneficieze în permanenta de dezvoltare și de perfectionare în sistemul de formare continua sau de Life 
Long Learning (invatare pe tot parcursul vieții). 

Toate cele de mai sus trebuie să ne facă constienti asupra interdependentei indubitabile dintre: performanța activitatii 
Parlamentului- formarea continua a functionarului public parlamentar, care înseamnă cunoastere, performanța, abilitati și 
competente. 

Astfel, indeplinirea rolului și importantei functionarului public parlamentar este interdependenta de recunoasterea și 
aplicarea rolului si importantei invatarii si dezvoltariiformarea continua, ale carei caracteristici și avantaje sunt unanim 
recunoscute și mai mult decât necesare. 

Având în vedere cele cele menționate, vă rog să îmi comunicați care sunt liniile de finantare din fondurile europene 
destinate funcționarilor publici parlamentari in vederea asigurării dreptului la pregătire, formare şi perfecţionare profesională si 
care este calendarul lansărilor de proiecte. 

Solicit răspuns scris.              Deputat 
Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii 
 

Autostrada Ungheni - laşi - Târgu Neamț -Târgu Mureș (Autostrada A8) 
 
Stimate domnule ministru, 
În programul de Guvernare există ca obiectiv - ”dezvoltarea infrastructurii rutiere în mod echilibrat și sustenabil prin 

demararea și finalizarea unor secțiuni de autostrăzi și drumuri expres din regiunea Moldovei, Dobrogei, Regiunii de Sud, 
Transilvaniei, după cum urmează:  

Demararea unor proiecte noi de investiții prin programul de construcție autostrăzi și drumuri expres în baza unor 
documentații mature și bine fundamentate, care vor stabili traseul optim și valoarea de investiție; 

 ▪ Autostrada A8, Târgu Mureș - Târgu Neamț-Iași-Ungheni (aprox. 311 km) - 36 miliarde de Lei, cf. M.G.P.T.;  
▪ Autostrada A7, Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Suceava-Siret (421 km) - 8,2 miliarde de Lei, fără TVA, 

conform analizei multicriteriale”.  
Cele două autostrăzi sunt  incluse în Planul de Relansare și Reziliență (PNRR) și  în Master Planul General de Transport 

al României, precum și în Planul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2020-2030. 
În acest sens, vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al Autostrăzii Ungheni – lași – Târgu Neamț – Târgu 

Mureș (Autostrada A8) si al Autostrazii A7, Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Suceava-Siret (421 km) și care este 
calendarul acțiunilor pentru fiecare tronson. 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 
 
 

 Interpelări 
 
 
 

Adresată: domnului Florin Cîțu, prim-ministru interimar  
în atenția ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, instituție aflată în 
subordinea Guvernului  

De către: domnul Dumitru Coarnă, deputat 
Obiectul interpelării: Pestă Porcină Africană la ferma SC Comsuin SA din Ulmeni, județul Călărași. DSVSA Călărași încalcă 
legea prin falsificarea probelor recoltate de personalul specializat din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru 
Siguranța Alimentelor Călărași (LSVSA)  

 
Vă supunem atenției o problemă gravă de sănătate publică semnalată de angajați din cadrul DSVSA Călărași:  
În data de 14.09.2021, în cadrul LSVSA Călărași (Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru  
Siguranța Alimentelor Călărași ) s-a obținut un rezultat pozitiv pentru diagnosticul Pestei Porcine Africane prin test Real 

Time PCR, pe o probă set  organe porc provenită de la ferma SC Comsuin  
SA din localitatea Ulmeni, județul Călărașiconform buletinului de analiză nr. 12878/14.09.2021.   
La aceeași dată după obținerea rezultatului de certitudine, prin repetarea analizei conform procedurilor, au fost anuntati 

prin sms: directorul executiv dr. Bucur Viorel, dr. Popescu EugeniaȘef Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală 
(SCOSBA), dr. Cojocaru Dan Cristiandin același serviciu și dr. Dănciulescu Daniela-Șef Serviciu Laborator și ulterior prin 
notificare scrisă oficială adresată SCOSBA-șef serviciu (semnată de șef serviciu laborator și specialist în biologie moleculară) 
urmând a fi înregistrată și semnată de directorul executiv dr. Bucur Viorel.  

S-a hotărât să  se trimită proba de urgență la IDSA (Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Laborator Național de 
Referință) pentru confirmare. Proba ambalată și sigilată de către LSVSA Călărași trimisă pentru confirmare, a ajuns la IDSA 
București în data de 15.09.2021, în jurul orelor 24.00, împreună cu alte două seturi a câte 59 probe: sânge integral și sânge 
EDTA (recoltate de reprezentanți DSVSA Călărași- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași).  

La momentul recoltării și eșantionării probei mai sus mentionată, specialistul din cadrul profilului biologie moleculară 
bg. Neagu Anișoara, observând anumite modificări ale porțiunilor de organe, a făcut fotografii acestora, iar ulterior a 
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fotografiat și rezultatele pozitive obținute în analiză. De asemenea a fost fotografiată proba și în etapele ambalării acesteia, 
inclusiv lada frigorifică sigilată și etichetată pentru transport (la care s-au atașat documentele însoțitoare).  

Miercuri 15.09.2021 a avut loc o interogare agresivă si jignitoare a specialistului în biologie moleculară pe motivul 
emiterii rezultatului pozitiv și a informării text, în biroul directorului, realizată de director și de șefa SCOSBA, specialistul 
fiind amenințat cu mutarea într-un alt profil. Interogarea s-a petrecut în prezența mai multor persoane din instituție: dr. 
Popescu Eugenia, jurist Stoica Octavia, Tintea Luminita-resurse umane, specialiști laborator: dr. Milea Andy, bg. Banea 
Claudia, bg. Ganea Daniela și asistent veterinar Cristina Spiridon- lider de sindicat.  

La aceeași dată  bg. Ganea Daniela și secretara Florea Valentina, au căutat prin laborator etichete autocolante TNT cu 
săgeți în sus, de dimensiuni mici, exact ca acelea cu care a fost sigilată la exterior lada frigorifică cu proba pregătită pentru 
IDSA .  

În seara aceleiași zile s-a intenționat trimiterea specialistului în biologie moleculară la ferma de la Ulmeni pentru 
sigilarea probelor de sânge deja recoltate de reprezentanții DSVSA, însă acesta a refuzat, probele au fost aduse la DSVSA 
Călărași, ambalate și înregistrate în sistemul electronic LIMS, de către bg. Ganea Daniela.  

În data de 16.09.2021directorul IDSA dr. Barbuceanu Florica a anunțat telefonic emiterea buletinului de analiză cu nr. 
14995/16.09.2021, unde se precizează că proba trimisă la confirmare este negativă și se menționează observația: ,,Dată fiind 
suspiciunea rezonabilă de înlocuire a probei expediate la IDSA, suspiciune formulată de specialistul din cadrul LSVSA 
Călărași și confirmată la IDSA (în baza comparării fotografiilor primite de la LSVSA Călărași, atât în ceea ce privește 
ambalarea probelor, cât și aspectul organelor transmise pentru testare dar și a rezultatelor diferite obținute la cele două 
laboratoare) considerăm că se impune retestarea, la IDSA, a contraprobei existenta în LSVSA Călărași. Menționăm că 
vom notifica ANSVSA pentru a intreprinde măsurile care se impun în astfel de situații’’.  

Specialistul  în biologie moleculară este chemat telefonic după orele de program pentru a da explicații referitoare la 
observația din buletinul de analiză, în prezența șefei SCOSBA și juristului din unitate, fiind mustrat că a fotografiat probele 
trimise la analiză. 

Specialistul a explicat că au fost trimise acele imagini Șefei Serviciului Biologie Moleculară din cadrul IDSA care este 
Institut de Referință Național cu ocazia anunțării sosirii la București pentru confirmare a probei pozitive (așa cum se 
procedează de obicei în aceste situații), ocazie cu care a avut loc și discuția tehnică privind metoda de analiză Real Time PCR , 
valorile obținute si repetate, valori ce  indicau o probă intens pozitivă. 

Vineri 17.09.2021 a fost emis rezultatul la probele de sânge EDTA, fiind pozitive 10 din 59 probe prin metoda Real 
Time PCR, conform BA IDSA nr. 15030/17.09.2021și rezultat negativ pentru probele de sânge integral conform BA IDSA  nr. 
15031/16.09.2021, prin tehnica Elisa. 

Luni 20.09.2021, au fost sigilate ușile laboratorului la parter și ușile profilului  Biologie Moleculară, dar și cele două 
congelatoare de -70, -80 grade Celsius în care se păstrează contraprobele. S-a emis o adresă DSVSA Călărași prin care se 
anunța că personalul nu mai are voie să stea peste program începând cu data de 17.09.2021. Accesul personalului la parter a 
fost interzis toată ziua de luni 20.09.2021.   

S-a organizat o ședintă colegiu de direcție ca urmare a NS ANSVSA (Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor) nr. 14323/17.09.2021 emisă ulterior sesizării IDSA prin adresa nr. 6533/17.09.2021 prin care se 
solicita constituirea unei comisii pentru stabilirea trasabilității probei implicate de la LSVSA Călărași la IDSA București. 

Comisia constituită de către directorul executiv prin decizia nr. 172/20.09.2021 a fost formată din: director ex. adj. dr. 
Milu Teodor Ionut, jurist Stoica Octavia, dr. Popescu Eugenia, dr. Alistar Ramona, dr. Boitan Constantin, dr. George 
Alexandru.   

În aceeași ședință ( în care telefoanele participanților, în afară de cele ale directorilor, au fost interzise) s-a încercat 
intimidarea, șantajul prin diverse acuzații, a șefului de laborator și specialistului în biologie moleculară, impunându-se de către 
directorul executiv mutarea definitivă a specialistului în alt compartiment din laborator, fără un  motiv justificat, șeful de 
laborator explicând că această mutare presupune pierderea acreditării RENAR pentru profilul BiologieMoleculară. 

O mare parte din comisia formată, a avut o atitudine care a încălcat orice regulă de conduită a funcționarilor publici într-
o instituție publică  prin adresarea de acuzatii, amenințări, intimidări, fiind încălcateși regulile de biosecuritate în laborator.   

Marți 21.09.2021 s-a procedat la interogarea  personalului de laborator (fără șef laborator și specialist în biologie 
moleculară) în încercarea de a acuza și denigra persoanele care au trimis proba pentru confirmare.  

Sub efectul oboselii accentuate, în condiții de presiune și stres, acuze și amenințări, interogatorii prelungite, repetitive, 
agresive ale comisiei, desfășurate în perioada premergătoare anchetei 1416.09.2021 și 20-21.09.2021, specialistul în biologie 
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moleculară semnează un acord de mutare definitivă în alt compartiment (acord care era gata redactat), fiind indus în eroare că 
există și acordul șefului de laborator pentru această mutare.  

Șeful de laborator emite în data de 22.09.2021 adresa nr. 900/22.09.2021prin care solicită sprijinul ANSVSA 
(Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) și institutelor naționale de referința IDSA 
București (Institut de Diagnostic și  

Sănătate Animală) și IISPV București (Institut de Igienă și Sănătate Publică Veterinară) București, adresă care nu s-a 
dorit a fi înregistrată, semnată si transmisă, motiv pentru care șeful de laborator transmite pe proprie răspundere adresa nr. 
911/23.09.2021 cu același conținut.  

S-a realizat trimiterea contraprobei existentă în LSVSA Călărași la retestare conform mențiunii din BA 
14995/16.09.2021, în urma căreia IDSA a emis BA nr.15178/23.09.2021 cu rezultat pozitiv, confirmându-se diagnosticul de 
PPA- Pestă Porcină Africană.  

În perioada 22.09.2021 – 30.09.2021 au avut loc nenumărate audieri în același stil menționat anterior ale personalului 
din biologie moleculară, unele înregistrate de membrii comisiei de anchetă, predarea-primirea gestiunii între specialistul de 
profil și cei numiți prin decizie ca înlocuitori (adusă la cunoștința șefului de laborator abia în data de 04.10.2021), schimbarea 
butucilor ușilor, înlocuirea hardului unui calculator din profil. 

Specialistul în biologie moleculară a fost audiat și interogat într-un mod repetitiv, intimidant, acuzator, agresiv verbal în 
zilele de 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, perioada premergătoare anchetei și în timpul anchetei.   

Ca urmare a desfășurării anchetei îndreptate împotriva specialistului în biologie moleculară și a personalului acestuia, 
nu s-a anchetat ceea ce s-a întâmplat de fapt cu proba trimisă la confirmare din momentul predării din LSVSA Călărași 
(14.09.2021, orele 17.00-18.00) transportul acesteia și până la data recepției la IDSA (15.09.2021, orele 24:00).  

Specialistului anchetat nu i s-a pus la dispoziție raportul anchetei așa cum a solicitat pentru a lua la cunoștință de 
conținutul acestuia, deși a solicitat de fiecare dată să se noteze tot ceea ce a declarat și a demonstrat.  

Angajații DSVSA Călărași susțin că situația de anul acesta nu este singulară, întrucât în luna august 2020, două probe 
cert pozitive pentru PPA (Pestă Porcină Africană), tot de la ferma de suine de la Ulmeni (fermă care anul trecut se numea ,,SC 
Agrouniversal Ulmeni’’) au fost infirmate de IDSA București, rezultatul acestora fiind negativ.  

La acea dată directorul executiv dr. Bucur Viorel a solicitat insistent specialistului bg. Neagu Anișoara ca proba pozitivă 
să nu fie trimisă la confirmare la IDSA, să fie aduse alte probe la analiză, motivând că acolo la fermă nu sunt probleme, porcii 
sunt sănătoși  și are mari dubii în privința recoltării probei de către medicii veterinari și personalul de la fermă.   

Coincidență sau nu, în luna octombrie 2020 la ferma aceasta apare pesta porcină africană, care se confirmă, existând 
mortalitate ridicată în populația de porci.  

O situație similară a avut loc în luna octombrie 2020 într-un alt profil al LSVSA Călărași, profil Bacteriologie -
coordonator laborator bg. Ganea Daniela. Aceasta a povestit anul trecut că a obținut rezultat pozitiv pentru agentul patogen 
Salmonella spp pe probe de fecale păsări, provenite de la două ferme din județul Călărași.   

Deasemenea, în data de 30.10.2020 a fost generată în sistemul electronic cerere de analiză externă pentru confirmare 
probe la IDSA, dar făcându-se modificări în sistem (Bg. Ganea Daniela deține funcția de administrator LIMS) nu au mai fost 
trimise probele la confirmare la IDSA.  

Pentru a verifica aceste aspecte se pot solicita firmei ,,SC Gama IT’’Sibiu, care deține sistemul electronic Atlas vet 
LIMS, utilizat la nivel național în LSVSA județene, informații privind modificările ce s-au efectuat în sistemul LIMS la  
buletinele de analiză cu nr.  13541/30.10.2020 și 13543/30.10.2021 în perioada 26.10.2020-03.11.2020, data tipăririi BA și 
modificări efectuate ulterior, duminica 25.04.2021 și luni 26.04.2021 date premergătoare auditului RENAR.  

Ținând cont de faptul că cele prezentate constituie atentat la sănătatea și siguranța alimentară a populației, vă solicităm 
să clarificați următoarele aspecte:  

Aveți cunosțință de rezultatul pozitiv pentru Pestă Porcină Africană, obținut prin test Real Time PCR, pe o probă set  
organe porc provenită de la ferma SC Comsuin SA din localitatea Ulmeni, județul Călărași conform buletinului de analiză nr. 
12878/14.09.2021?  

Ce măsuri concrete a dispus ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru  
Siguranța Alimentelor) în urma sesizării primite de la LSVSA Călărași?  
Ce măsuri concrete au fost dispuse la ferma SC Comsuin SA din localitatea Ulmeni, județul Călărași pentru stoparea 

focarului de PPA-Pestă Porcină Africană?  
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Care sunt sancțiunile aplicate personalului din cadrul DSVSA Călărași care a falsificat probele trimise la analiză pentru 
confirmare la IDSA București, recoltate de personalul specializat din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru 
Siguranța Alimentelor Călărași (LSVSA)? 

Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o 
dețineți.  

Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral.   
Cu stimă,             

*** 
 

Adresată:domnului Ion Sterian, director general SNTGN Transgaz S.A.  
De către: Dumitru Coarnă, deputat 
Obiectul interpelării: Situația contractelor derulate pe anumite categorii de bunuri și servicii, a sponsorizărilor și donațiilor, 
precum și contractele individuale de muncă încheiate și inițiate în ultimele 4 luni  

 
Domnule director general,  
În calitate de deputat ales în Parlamentul României, vă solicit să-mi transmiteți o situație detaliată (furnizor, durată, 

obiect, valoare, etc.) a tuturor contractelor de achiziții încheiate și derulate pe durata mandatului dumneavoastră de director 
general al SNTGN Transgaz S.A., adică începând cu data de 17.05.2017 și până în prezent, pentru următoarele categorii de 
bunuri și servicii:  

COD CPV           Bunuri / Servicii  
 73120000-9  Servicii de dezvoltare experimentală (Rev.2)  
 73200000-4  Servicii de consultanță în cercetare și în dezvoltare (Rev.2)  
 73210000-7  Servicii de consultanță în cercetare (Rev.2)  
 73220000-0  Servicii de consultanță în dezvoltare (Rev.2)  
 73420000-2  Studiu de prefezabilitate și demonstrație tehnologică (Rev.2)  
 75111000-7  Servicii executive și legislative (Rev.2)  
 75111100-8 Servicii executive (Rev.2)  
 75111200-9 Servicii legislative (Rev.2)  
 75112000-4 Servicii administrative privind activitățile comerciale (Rev.2)  
 75112100-5 Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare (Rev.2)  
 75120000-3 Servicii administrative de agenții (Rev.2)  
 75121000-0  Servicii administrative în învățământ (Rev.2)  
 75122000-7  Servicii administrative în domeniul sănătății (Rev.2)  
 75123000-4  Servicii administrative în domeniul locuințelor (Rev.2)  
 75124000-1  Servicii administrative de recreere, culturale și religioase (Rev.2)  
 75125000-8  Servicii administrative în turism (Rev.2)  
 75200000-8  Prestări de servicii pentru comunitate (Rev.2)  
 75210000-1  Afaceri externe și alte servicii (Rev.2)  
 75211000-8  Servicii de afaceri externe (Rev.2)  
 75211100-9  Servicii diplomatice (Rev.2)  
 75211110-2  Servicii consulare (Rev.2)  
 92000000-1  Servicii de recreere, culturale și sportive (Rev.2)  
 92100000-2  Servicii de cinematografie și servicii video (Rev.2)  
  92110000-5      Servicii de producție de filme cinematografice și de casete video și servicii conexe (Rev.2)  
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 92111000-2  Servicii de producție de filme cinematografice și de filme video (Rev.2)  
92111100-3  Producție de filme si de casete video cu utilizare pedagogică (Rev.2)  
92111200-4  Producție de filme si de casete video publicitare, de propagandă și de 

informare (Rev.2)   
92111210-7  Producție de filme publicitare (Rev.2)  
92111220-0  Producție de casete video publicitare (Rev.2)  
92111230-3  Producție de filme de propagandă (Rev.2)  
92111240-6  Producție de casete video de propagandă (Rev.2)  
92111250-9  Producție de filme de informare (Rev.2)  
92111260-2  Producție de casete video de informare (Rev.2)  
92111300-5 Producție de filme si de casete video de divertisment (Rev.2)  
92111310-8  Producție de filme de divertisment (Rev.2)  
92111320-1 Producție de casete video de divertisment (Rev.2)  
92112000-9 Servicii privind producția de filme cinematografice sau de casete video   
92130000-1 Servicii de proiectare de filme cinematografice (Rev.2)  

 92140000-4 Servicii de proiectare de filme video (Rev.2)  
 92400000-5 Servicii de agenții de presa (Rev.2)  
 92312200-3 Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori și artiști independenți  
 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)  
 92312211-3 Servicii de agenții redacționale (Rev.2)  
 92312240-5  Servicii prestate de artiști (Rev.2)  
 92312250-8  Servicii prestate de artiști independenți (Rev.2)  
 92312251-5  Servicii prestate de disc-jockey (Rev.2)  
  66170000-2  Servicii de consultanță financiară, de gestionare a tranzacțiilor financiare și servicii de case de 

compensare (Rev.2)  
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66171000-9  Servicii de consultanță financiară (Rev.2)  
66172000-6  Servicii de gestionare a tranzacțiilor financiare și servicii de case de 

compesare(Rev.2) 
79131000-1  Servicii de documentare (Rev.2)  
79132000-8  Servicii de certificare (Rev.2)  
79140000-7  Servicii de consultanță si de informare juridică (Rev.2)  
79300000-7  Studii de piață și cercetare economică, sondaje și statistici (Rev.2)  
79310000-0  Servicii de studii de piață (Rev.2)  
79311000-7  Servicii de studii (Rev.2)  
79311100-8  Servicii de elaborare de studii (Rev.2)  
79311200-9  Servicii de realizare de studii (Rev.2)  
79311300-0  Servicii de analiză a studiilor (Rev.2)  
79311400-1  Servicii de cercetare economică (Rev.2)  
79312000-4  Servicii de testare a pieței (Rev.2)  
79313000-1  Servicii de evaluare a randamentelor (Rev.2)  
79314000-8  Studiu de fezabilitate (Rev.2)  
79315000-5  Servicii de cercetare socială (Rev.2)  
79320000-3  Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)  
79330000-6  Servicii statistice (Rev.2)  
79340000-9 Servicii de publicitate și de comercializare (Rev.2)  
79341000-6  Servicii de publicitate (Rev.2)  
79341100-7 Servicii de consultanță în publicitate (Rev.2)  
79341200-8 Servicii de gestionare publicitară (Rev.2)  
79341400-0 Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)  
79341500-1 Servicii de publicitate aeriană (Rev.2)  
79342000-3 Servicii de comercializare (Rev.2)  
79342100-4 Servicii de comercializare directă (Rev.2)  
79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2)  
79342300-6 Servicii pentru clienți (Rev.2)  
79342310-9  Servicii de studii privind consumatorii (Rev.2)  
79342311-6  Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor (Rev.2)  
79342320-2  Servicii de asistenta pentru clienți (Rev.2)  
79342321-9  Program de fidelizare a clienților (Rev.2)  
79400000-8  Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe (Rev.2)  
79410000-1  Servicii de consultanță în afaceri și în gestionare (Rev.2)  
79411000-8  Servicii generale de consultanță în management (Rev.2)  
79411100-9  Servicii de consultanță în dezvoltarea societăților (Rev.2)  
79412000-5  Servicii de consultanță în gestiune financiară (Rev.2)  
79413000-2  Servicii de consultanță în gestiune marketing (Rev.2)  
79414000-9  Servicii de consultanță în gestionarea resurselor umane (Rev.2)  
79415000-6  Servicii de consultanță în gestiunea producției (Rev.2)  
79415200-8  Servicii de consultanță în proiectare (Rev.2)  
79416000-3  Servicii de relații cu publicul (Rev.2)  
79416100-4  Servicii de gestionare a relațiilor cu publicul (Rev.2)  
79416200-5  Servicii de consultanță în relații cu publicul (Rev.2)  
79417000-0  Servicii de consultanță în domeniul securității (Rev.2)  
79418000-7  Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)  
79419000-4  Servicii de consultanță în domeniul evaluării (Rev.2)  
79420000-4  Servicii conexe managementului (Rev.2)  
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79421000-1   Servicii de gestionare a proiectelor, altele decât pentru lucrările de 
construcție (Rev.2) 

            79421100-2  
 

Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât pentru lucrările de 
construcție (Rev.2) 

79421200-3 
 

Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcție 
(Rev.2) 

79422000-8 Servicii de arbitraj și de conciliere (Rev.2)  
79430000-7 Servicii de gestionare a crizelor (Rev.2)  
79998000-6 Servicii de consiliere profesională (coaching) (Rev.2)  
79951000-5   Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)  

 79952000-2   Servicii pentru evenimente (Rev.2)  
 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)  
 79953000-9 Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)  
 79954000-6  Servicii de organizare de petreceri (Rev.2)  
 79955000-3  Servicii de organizare de prezentări de modă (Rev.2)  
 79956000-0  Servicii de organizare de târguri și expoziții (Rev.2)  
 
De asemenea, vă rog să îmi transmiteți o situație detaliată a tuturor contractelor individuale de muncă încetate, precum 

și a celor inițiate (nume și prenume, funcție, durată, salarizare etc.) începând cu data de 01.06.2021 și până în prezent.  
 În același timp, consider util și relevant să aflu sponsorizările făcute de SNTGN Transgaz S.A. pe durata mandatului 

dumneavoastră de director general, mai precis începând  cu data de 17.05.2017 și până în prezent, motiv pentru care vă solicit 
o situație detaliată a tuturor formelor de sponsorizare, donații, asocieri către/cu federații sportive, asociații, fundații, sindicate, 
clinici, spitale, unități de învățământ etc.  

Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare în virtutea prerogativelor funcției pe care o dețineți.  
Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scrisși oral.   
Cu stimă, 

*** 
 

Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției  
De către: doamnaNicoleta Matilda Goleac, deputat  
Obiectul interpelării: Stadiul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii   

 
Stimate domnule ministru,  
Pe plan european este adoptată Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 

2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii1. În cuprinsul Directivei se precizează:  
“Art. 26 - Transpunere și perioadă de tranziție  
Alin.(1). Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare 

pentru a se conforma prezentei directive până la 17 decembrie 2021 (...).”  
Pe plan intern există Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din 

alte unități care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr.1.214 din 17 decembrie 2004. Ministerul 
Justiției a supus dezbaterii publice2 în cursul anului 2021 proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public. 
Astfel, în ordine cronologică, potrivit informațiilor publice:  

1. A fost publicat, pe pagina de internet a ministerului, proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public.  

                                      
1 Informație publică, disponibilă online la adresa de 
internet:https://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN, accesată la data de 08.10.2021.  
2 Informație publică, disponibilă online la adresa de internet: https://www.just.ro/proiect-delege-privind-protectia-avertizorilor-in-interes-
public, accesată la data de 08.10.2021.  
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2. În data de 08.04.2021 s-a organizat dezbaterea publică a proiectului de Lege privind protecția avertizorilor în interes 
public.  

3. În data de 16.04.2021 este afișată pe pagina de internet a ministerului Minuta dezbaterii publice, rezultată în urma 
derulării procesului de consultare publică.  

De la acea dată a dezbaterii publice a proiectului de Lege privind protecția avertizorilor în interes public și până în 
prezent nu avem nicio altă informație publică despre acest act normativ, deși România este obligată să transpună în legislația 
națională Directiva europeană privind protecția avertizorilor de integritate.   

Domnule ministru, având în vedere cele menționate anterior și în raport de faptul că mai sunt aproximativ 60 de zile 
până la împlinirea termenului de transpunere a Directivei europene nominalizate, vă rog să aveți amabilitatea să îmi răspundeți 
la următoarele întrebări:  

1. Care este stadiul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (avertizorii de 
integritate)?  

2. Care sunt motivele netranspunerii în legislația națională până la această dată a Directivei (UE) 2019/1937 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris!  
Cu aleasă considerație,  

*** 
 

Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: doamna Nicoleta Matilda Goleac, deputat  
Obiectul interpelării: Spațiul European de Cercetare   

 
Stimate domnule ministru,  
Pe plan european există S.E.C. - Spaţiul European de Cercetare pentru cercetare și inovare, lansat în anul 2000 în 

contextul Strategiei de la Lisabona iar în prezent asistăm la noul S.E.C., așa cum reisese din Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor  COM/2020/628/3.   

Având în vedere viziunea noului Spațiu European de Cercetare dar și a obiectivelor sale, precum și faptul că cercetarea 
științifică este strâns legată de mediul academic, se impune corelarea legislației naționale cu legislația europeană, mai ales că, 
în contextul pandemiei Covid 19, educația clasică s-a trasformat din ce în ce mai mult în educație digitală.  

Domnule ministru, având în vedere cele menționate anterior, vă rog să aveți amabilitatea să îmi răspundeți la 
următoarele întrebări:  

1. În raport de obiectivul noului S.E.C.- „știința deschisă” ce presupune competențe C&I, aveți în vedere, de urgență, în 
acest an școlar, organizarea de cursuri de pregătire (tehnici moderne de instruire și educație) finanțate de la buget pentru toți 
profesorii din toate ciclurile de învățământ, pentru dobândirea de competențe digitale?   

2. Care sunt soluțiile legislative identificate pentru atragerea de cadre didactice care să susțină procesul educativ pentru 
întreg sistemul de educație din România, în contextul pandemiei Covid 19? Identificați vreun impediment de orice natură în 
realizarea acestui obiectiv?  

3. Care sunt liniile de acțiune previzionate pentru dezvoltarea carierei absolvenților de instituții de învățământ superior 
având în vedere dezechilibrele dintre numărul de absolvenți de doctorat care doresc să rămână și să lucreze în cercetare – 
mediul academic și numărul de posturi de titularizare din cadrul celor două domenii?  

4. Aveți în vedere modificarea Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6129/2016 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a 

                                      
3 Informaţiile sunt publice, disponibile online la adresa de internet: https://eurlex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN, accesate la data de 10.10.2021.  
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gradelor profesionale de cercetare -dezvoltare (…)4 , ce poate avea drept consecință îmbunătățirea cadrului legal pentru 
atragerea și păstrarea absolvenților cu studii superioare, talentați, în domeniile cercetare - învățământ superior?  

5. Cum sprijină în prezent statul cercetarea științifică universitară având în vedere dificultatea desfășurării activității în 
mediul fizic?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris!  
Cu aleasă considerație,      *** 

 

Adresată: domnului Virgil - Daniel Popescu, ministrul Energiei, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului  
De către: domnul Viorel Salan, deputat 
Obiectul interpelării: Referitor la revizuirea politicii guvernamentale faţă de industria carboniferă în actuala criză energetică 
globală 

Stimate domnule ministru, 
Conform datelor Comisiei Europene, 20% dintre români se află în imposibilitatea de a-și încălzi locuința. Sărăcia 

energetică este în prezent într-o creștere fără precedent.  
Creşterea preţurilor la gaze naturale pe piaţa europeană într-un ritm accelerat a încurajat din ce în ce mai multe companii 

de utilităţi să facă trecerea la cărbune pentru a genera electricitate, tocmai într-un moment în care se încerca eliminarea acestui 
combustibilul din mixul energetic.  

Deşi atât preţul cărbunelui cât şi cel al certificatelor de poluare au crescut în ultimele luni în Europa, aceste creşteri sunt 
mai mici comparativ cu explozia preţurilor la gaze naturale, astfel că balanţa costurilor pe termen scurt se înclină spre 
utilizarea cărbunelui pentru a produce energie electrică.  

De exemplu, în Germania această modificare a diferenţei între costul operării termocentralelor pe cărbune şi cel a 
termocentralelor pe gaze naturale a determinat o utilizare mai mare a lignitului, un combustibil care în mod tradiţional este o 
sursă ieftină de combustibil, dar care în ultimii ani a fost scos de pe piaţă de creşterea costurilor cu certificatele de poluare. În 
trimestrul al treilea al acestui an, lignitul şi huila au fost responsabile în Germania pentru o producţie de electricitate combinată 
de 35,1 TWh, comparativ cu 28 TWh în al doilea trimestru al acestui an şi 29,3 TWh în trimestrul al treilea al anului trecut.  

Potrivit analiştilor din domeniul consultanţei energetice, în următoarele trimestre, cărbunele şi lignitul ar urma să 
rămână mai convenabile în mixul combustibililor decât gazele naturale.  

În aceste împrejurări, Guvernul României  a adoptat, în luna aprilie a.c.,  două Hotărâri de Guvern care  prevăd 
acordarea unor ajutoare de stat, pentru anul 2021, pentru facilitarea închiderii unor mine, care sunt deja incluse în programul 
de închidere.  

La momentul respectiv, aţi declarat că sunt astfel alocate fondurile necesare pentru anul 2021, în vederea rezolvării unor 
probleme spinoase, fără însă a pierde din vedere și componenta socială şi că doriţi să mergeţi mai departe cu programele de 
închidere deja asumate.   

Realitatea ne demonstrează acum că programul de închidere a minelor  din Valea Jiului nu a fost şi nu este cea mai bună 
decizie  în context. Dar, din păcate, nu a fost singura. În luna iulie a.c., Guvernul României a închis definitiv Termocentrala de 
la Mintia, o unitate industrială cu 1275 megawaţi putere instalată, singurul mare producător de energie electrică din zona de 
vest a României. Aceasta în condiţiile în care avaria din 8 ianuarie a.c. produsă la nivel european, care s-a soldat cu sistarea 
alimentării consumatorilor de pe teritoriul României doar în zona Transilvaniei, ar fi trebuit să fie cel mai clar exemplu despre 

                                      
4 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de 
conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2017. 
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pericolele care se pot abate asupra sistemului energetic național și de ce este necesar să nu renunțăm la niciuna dintre unitățile 
producătoare de energie electrică pe care le deține România. Cea mai gravă consecinţă după închiderea acestei termocentrale 
este faptul că mii de deveni care erau racordaţi la sistemul de încălzire centralizat au rămas fără apă caldă şi căldură în prag de 
iarnă. Şi mă refer aici la aproximativ 4.000 de apartamente, instituţii publice, şcoli, grădiniţe şi creşe.     

Epidemia de coronavirus arată încă o dată că energia și serviciile de energie sunt  ingrediente esențiale pentru o viață 
sigură, sănătoasă și decentă. De aceea Comisia Europeană a adoptat miercuri, 13 octombrie a.c., “Comunicarea privind 
prețurile la energie pentru a aborda creșterea excepțională a prețurilor la energie la nivel mondial, care se preconizează că va 
dura pe tot parcursul iernii, și pentru a sprijini populația și întreprinderile europene”.  Cu acest prilej, s-a evidenţiat faptul că 
impactul creșterii prețului gazelor naturale asupra prețului energiei electrice este de nouă ori mai mare decât impactul creșterii 
prețului emisiilor de carbon.  

Ştim că legislația Uniunii Europene permite statelor membre să intervină, în situații excepționale şi cu condiții stricte, în 
stabilirea prețurilor pentru furnizarea de energie electrică pentru consumatorii vulnerabili.  

Printre alte măsuri, statele membre pot să ia în considerare și scoaterea schemelor de sprijin pentru regenerabile în afara 
facturii energiei electrice.  

De asemenea, deși sursele regenerabile de energie joacă un rol important în mixul energetic general, constatăm că alte 
surse de energie  sunt încă necesare atunci când cererea este mai mare, cum se întâmplă în această perioadă.  

Faţă de situaţia prezentată, în condiţiile în care conform datelor ANRE  21,1 % din producţia de energie electrică a 
României este pe bază de cărbune, care sunt principalele direcţii şi măsuri guvernamentale pentru susţinerea acestui sector 
economic devenit necesar în contextul actualei crize energetice?  

Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns în scris. 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 
Dezvoltarea turismului istoric în România 

 
Stimate domnule ministru interimar, 
O serie de cetăți din Transilvania au fost redeschise în ultimii ani, după ample lucrări de reabilitare care și-au dovedit 

din plin viabilitatea. Aceste obiective istorice deosebite pentru atractivitatea țării noastre din punct de vedere turistic pot 
constitui o resursă importantă în ceea ce înseamnă creșterea economică. Cetățile din Rupea, Făgăraș și Deva sunt exemple 
concludente că astfel de proiecte de modernizare pot fi un real succes, susținerea financiară fiind asigurată atât din fonduri 
europene, cât și din cofinanţare de la bugetele locale. 

Pe de altă parte, există încă în toată România foarte multe cetăți și muzee lăsate în paragină și aflate într-un stadiu 
avansat de degradare. 

Având în vedere această situație, vă întreb respectuos: 
1. Câte cetăți și muzee din România și punctual din județul Cluj au fost reabilitate și modernizate după 1989? 
2. Care este numărul total de monumente istorice și de artă aparținând statului român aflate în prezent în stadiu de 

părăsire/degradare, atât la nivel național, cât și în județul Cluj? 
3. Câte astfel de obiective istorice din România şi din judeţul Cluj sunt promovate pe plan naţional şi internaţional prin 

programele ministerului pe care îl conduceţi? 
3. Care este strategia MEAT pentru dezvoltarea turismului istoric în România, având în vedere potenţialul imens de care 

dispune ţara noastră? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 

Adresată domnului Claudiu Daniel Dolot, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
 

Siguranţa alimentară a copiilor din grădiniţele județului Mureș 
Stimate domnule preşedinte, 
Cunosc preocuparea instituţiei pe care o conduceţi pentru  asigurarea unui climat civilizat şi european în ceea ce priveşte 

respectarea drepturilor consumatorilor din România, fie că sunt persoane fizice sau juridice. Vă aduc la cunoştinţă o situaţie în 
care consumatorii nu se pot apăra, şi practic nu sunt în măsură să vă sesizeze neregulile apărute: mă refer la copiii din 
grădiniţele care funcţionează în regim prelungit. 

Vă întreb respectuos: 
1. Câte grădiniţe cu regim de program prelungit au fost controlate în acest an de către ANPC, atât în România, cât şi în 

judeţul Mureș? 
2. Care au fost neregulile constatate cu prilejul acestor verificări şi ce măsuri aţi dispus pentru normalizarea situaţiilor cu 

probleme? 
3. Au existat cazuri de grădiniţe şi alte unităţi preşcolare închise din cauza deficienţelor de la normele de igienă şi 

alimentaţie? 
4. Care este strategia preventivă a unităţii teritoriale a ANPC din judeţul Mureș pentru buna funcţionare a grădiniţelor, 

în sensul menţinerii unei stări de sănătate optime a copiilor? 
Solicit răspuns scris.         Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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Adresată domnului Ministru interimar Attila-Zoltan Cseke, Ministerul Sănătății 
 

Acreditarea spitalelor din România 
Stimate domnule ministru interimar, 
Misiunea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) 
este de a determina asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin 

modificarea culturii organizaţiilor din sănătate, standardizare, evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare, 
conform legislaţiei în vigoare. 

Acreditarea ANMCS garantează faptul că spitalele funcţionează la standardele stabilite potrivit legii, privind acordarea 
serviciilor medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate, în conformitate cu clasificarea 
spitalelor, pe categorii de acreditare. 

Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele şi de competenţele profesionale necesare pentru a 
acorda îngrijiri medicale în specialităţile pe care le are în structură. De asemenea, acreditarea certifică faptul că o unitate 
medicală poate face ceea ce spune că face. Prin urmare, pacienţii vor avea o mai mare încredere de a se adresa unei unităţi 
medicale acreditate, decât unei unităţi neacreditate. 

Acreditarea este un proces necesar atât pentru unităţile de stat, cât şi pentru  cele private, care vor să intre în relaţii 
contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate, cu atât mai mult după dramele din ultimul timp din spitalele țării. 

Vă întreb respectuos: 
1. Care este rezultatul ultimelor procese de acreditare a spitalelor, atât la nivel național, cât și a celor din județul Mureș? 
2. Respectă spitalele din România întocmai standardele europene de calitate şi siguranţă? 
3. Consideraţi că rezultatele acreditării spitalelor confirmă calitatea şi siguranţa în sistemul românesc de sănătate? 
4. Care sunt riscurile deciziei unilaterale de acreditare, având în vedere situaţia precară a sistemului autohton de 

sănătate? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministru interimar al Sănătății 
 

Aprovizionarea spitalelor din județul Mureș cu Remdesivir 
 

Stimate domnule ministru interimar, 
Lipsa medicamentului indispensabil Remdesivir din unităţile sanitare cu paturi care au în tratament pacienţi infectaţi cu 

SARS-CoV-2 continuă să fie o problemă nerezolvată. Nu este 
firesc să se treneze atât de mult achiziționarea acestei medicații de care depinde viața a mii de români bolnavi de 

COVID-19, în forme medii și grave. 
Având în vedere situația extrem de dificilă în care se află în prezent spitalele COVID din țară, pe fondul numărului 

exploziv de noi îmbolnăviri, vă întreb respectuos: 
1. Când va rezolva Ministerul Sănătății deficitul de Remdesivirdin unitățile spitalicești și care este acesta, atât la nivel 

național,cât și în județul Mureș? 
2. Câte vieți puteau fi salvate dacă spitalele noastre dispuneaude flacoanele necesare din acest medicament? 
3. Cum vedeți evoluția pandemiei în contextul în care sistemulnațional de sănătate este total depășit în acest moment? 
Solicit răspuns scris.     

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
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Adresată Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Proiectele din județul Timiș incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență al României 
 

Stimate domnule ministru, 
În urmă cu câteva zile, Comisia Europeană a adoptat o evaluare pozitivă a Planului Național de Redresare și Reziliență 

al Romaniei prin care se pot obține granturi și împrumuturi de 29,2 mld Euro. Această finanțare va permite realizarea unor 
investiții și reforme profunde cu un impact fără precedent asupra economiei țării noastre.  

1. Care sunt proiectele din Timiș depuse pe PNRR, pe fiecare Unitate Administrativ Teritorială? 
2. Care sunt proiectele din Timiș eligibile de a fi finanțate din PNRR? 
3. Care este suma totală a proiectelor eligibile la finanțare din PNRR. 

Solicit răspuns in scris. 
Deputat 

Cosmin Şandru 
*** 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor 
 

Situția încasări CASS 
Stimate domnule ministru, 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă adresez următoarele întrebări în calitate de deputat ales in circumscripția 42, Municipiul București: 
1. Câți contribuabili persoane fizice plătesc CASS de mai multe ori (atât din salariu, cât și din alte venituri care depășesc 

cumulat 12 salarii minime brute, conform legii, precum veniturile din chirii, din investiții, din dobânzi, sau venituri din mai 
multe salarii)? Care este logica acestui sistem de dublă/triplă/etc. reținere din partea contribuabililor? Vă rog să prezentați o 
situație centralizată, defalcat, pe 2019 și pe 2020, pe fiecare categorie în parte.  

2. Care este impactul bugetar estimat în scenariul în care plata CASS ar fi limitată la o singură reținere pentru fiecare 
contribuabil?  

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,      Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
**** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Stimate domnule ministru, 
În timpul audiențelor derulate cu cetățenii, mi s-a adus la cunoștință faptul că procedurile de înregistrare a nașterii unui 

copil cu un părinte cetățean străin, pe teritoriul României, sunt îngreunate de cerințele excesive privind prezentarea unor 
documente. Astfel, în temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, vă adresez următoarea serie de întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Persoana în cauză mi-a semnalat faptul că i-a fost cerut certificatul de naștere al soției cetățean străin, la declararea și 
înregistrarea nașterii copilului, deși permisul său de ședere a fost eliberat pe baza aceluiași act. În baza cărei legi a fost făcută 
această solicitare? 

2. Atât Inspectoratul General pentru Imigări, cât și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 
Date sunt entități subordonate MAI. Există, în acest moment, o bază de date comună? Sau posibilitatea de a interoga bazele de 
date ale diverselor instituții din subordinea MAI, când este nevoie?  

3. Dacă da, de ce mai există cazuri în care sunt cerute cetățenilor străini documente deja aflate în evidența MAI? 
4. Dacă nu, aveți în lucru un proiect de interconectare a bazelor de date, pentru simplificarea procedurilor? Care este 

termenul de finalizare? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris, în termenul legal.                           
Cu aleasa prețuire,                                                       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Atribuțiile delegate viceprimarilor și vicepreședinților de Consilii Județene 
 

Stimate domnule ministru, 
Articolul 152, alineatul 1 din Codul Administrativ statuează că „Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile 

prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin 
acestuia. Primarul poate delega o parte dintre atribuțiile sale viceprimarului.”, ceea ce denotă că atribuirea de obligații către 
viceprimar este o opțiune a primarului, nu o obligație. Aceeași regulă se aplică și președinților și vicepresdintilor consiliilor 
județene. În contextul unor discuții avute cu reprezentanți ai autorităților locale, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de 
deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. În câte primării există viceprimari fără atribuții delegate?  
2. În câte Consilii Județene există vicepreședinți fără atribuții delegate?  
3. În care unități administrativ-teritoriale se întâmplă acest lucru?  
4. Care ar fi soluția pentru aceste spețe, având în vedere că, în Codul Administrativ, viceprimarii și  

vicepreședinții de CJ au o serie de drepturi și responsabilități speciale (cabinet, indemnizație mai mare, obligația de a răspunde 
la interpelări și de a prezenta rapoarte etc.)? Cum își pot îndeplini viceprimarii și vicepreședinții de CJ rolul prevăzut de lege, 
în acele cazuri în care nu au delegată nicio atribuție? 

Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Finanțarea digitalizării patrimoniului deținut de instituțiile publice 
 

Stimate domnule ministru, 
În programul de guvernare elaborat în urmă cu un an și jumătate, Ministerul Culturii și-a asumat responsabilitatea 

finanțării digitalizării patrimoniului deținut de instituțiile publice și trecerea exclusivă la registre de evidență în format digital. 
În contextul importanței deosebite pe care această măsură o are pentru digitalizarea României, vă adresez următoarele 

întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 
1. Ce demersuri ați realizat până acum în vederea realizării obiectivului propus? 
2. Ce instituții au beneficiat până acum de finanțare? 
3. Există o colaborare între Ministerul Culturii și Autoritatea pentru Digitalizarea României? 
4. Când estimați că se va finaliza acest proces? 
5. Care sunt costurile finanțării proiectului? Care sunt sursele de finanțare? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,       Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministru interimar al Justitiei 
 

Criminalitatea organizată transfrontalieră 
Stimate domnule ministru, 
În programul de guvernare, Ministerul Justiţiei și-a asumat responsabilitatea consolidării capacității naționale de reacție 

la două forme particulare, extrem de nocive, de manifestare a criminalității organizate transfrontaliere: traficul de persoane și 
traficul de copii. 

Fiind un subiect de maximă importanță pentru siguranța cetățenilor, vă adresez următoarele întrebări, în calitate de 
deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București:  

1. Câte victime ale traficului de persoane au existat în România în prima jumătate a anului 2021? 
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2. Câte dintre victime sunt minori? 
3. Ce demersuri a realizat Ministerul Justiției pentru oprirea acestui fenomen? 
4. Câte grupări infracționale ce își desfășurau activitatea pe teritoriul României au fost identificate și câți dintre membrii 

acestora au fost trimiși în judecată în perioada 2020-2021? 
5. Considerați că pandemia a îngreunat accesul victimelor la justiție și sprijin? Cum? Ce soluții avem? 
6. În contextul în care multe victime sunt racolate prin intermediul internetului, care este strategia adoptată de Ministerul 

Justiției pentru răspândirea conștientizării acestor pericole? 
Vă mulțumesc! Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,      Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Utilizarea fondurilor obținute din retragerea gratuității studenților la biletele de tren 
 

Stimate domnule ministru, 
În data de 25 martie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 341, prin care se retrăgea studenților din 

România gratuitatea călătoriilor cu trenul, în schimbul unei reduceri de 50%. Această decizie a fost justificată prin necesitatea 
de a aduce mai multe fonduri pentru bugetul Ministerului. Ca urmare a discuțiilor purtate cu cetățenii, vă adresez următoarele 
întrebări: 

1. Care este cuantumul încasărilor provenite din călătoriile cu trenul în anii 2019 și 2020? 
2. Care este cuantumul încasărilor din călătoriile cu trenul în perioada dintre 1 aprilie 2021 și 1 octombrie 2021? 
3. Care este numărul de călătorii pentru studenți decontate de stat, în anul 2020? 
4. Cum estimați impactul asupra numărului de călători, după publicarea Hotărârii nr. 341, în data de 25 martie 2021? 
5. Care este valoarea fondurilor economisite la bugetul CFR ca urmare a retragerii gratuităților? Cum au fost folosite 

aceste fonduri? 
Vă mulțumesc! Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,               Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției 
 

Traficul de organe 
Stimate domnule ministru, 
Numărul pacienților aflați pe lista de așteptare a Registrului Național pentru Transplant este îngrijorător. Anual există 

foarte multe cazuri de deces din lipsa organelor pentru transplant. În spațiul public se vehiculează ideea că există o piață 
neagră a celor care recoltează și vând ilegal organe în România. În contextul acestui fenomen, vă adresez următoarele 
întrebări, în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul București: 

1. Câte rețele de trafic de organe au fost deconspirate și trimise în judecată în perioada 2015-2021? 
2. Câte persoane sunt anual victime ale rețelelor de acest tip? 
3. Ce vârste au victimele vizate și din ce mediu provin? 
4. Câte dintre victime sunt racolate împotriva voinței lor și câte își vând organele în mod voluntar? 
5. România este considerat un stat furnizor pentru organe sau un punct de tranzit pentru organele transportate între 

diverse tări?  
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris în termenul legal. 
Cu aleasă prețuire,        Deputat 

Sebastian-Ioan Burduja 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 
 

 Întrebare 
 
 
 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Normele metodologice de aplicare a Programului-pilot de acordarea a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 

din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat 
 
 Potrivit articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-
pilot de acordarea a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 
programul ar fi trebuit implementat de la începutul semestrului I al anului școlar 2021-2022.  
 În prezent implementarea programului nu este posibilă, deoarece Normele metodologice de aplicare, (care de altfel 
sunt aceleași de cinci ani de zile și nu necesită mult timp pentru elaborarea lor, doar eventual o mică corecție) menționate în 
alineatul 3, articolul 2 din OUG nr.91/2021 nu au fost încă emise, cu toată că la alineatul 6 articolul 5 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.91/2021 este prevăzut obligativitatea elaborării metodologiei de aplicare în maxim 30 de zile de la 
data intrării în vigoare, adică 24 august 2021. Precizăm faptul că alocarea bugetară sa realizat, sursa financiară necesară 
derulării proiectului a fost inclus în bugetele UAT-urilor incluse în program. Datorită nerespectării termenului legal pentru 
emiterea normelor metodologice de aplicare, elevii nu pot beneficia de suportul alimentar reglementat de OUG. 
Întrebare: 

Vă rog să îmi precizați de ce nu au fost emise Normele metodologice de aplicare la termen și ce măsuri veți lua pentru 
a rezolva această problemă stringentă?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,        Deputat 

Kolcsár Károly 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru interimar al României 

 
Neplata burselor pentru elevii școlilor românești din Ucraina. 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Am fost înștiințați de mediul asociativ românesc din Ucraina că până la această dată, nu au fost semnate contracte de 

finanțare de Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul Românilor de Pretutindeni și nu s-a achitat nimic pentru 
proiectele finanțate anul acesta. De asemenea, elevii din școlile cu predare în limba română din clasele 1-4, nu au primit 
bursele pentru anul școlar trecut 2020-2021. 

Având în vedere îngreunarea situației produsă de această întârziere vă rog să ne precizați: 
1. Când veți semna contractele de finanțare nerambursabilă pentru proiectele depuse de mediul asociativ românesc din 

Ucraina?  
2. Când se vor finanța proiectele eligibile, derulate în acest an în Ucraina?  
3. Când vor primi bursele, elevii școlilor românești din Ucraina? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,                 Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Sănătății 
 

Avizarea producției medicamentului Favipiravir în România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere recunoașterea internațională a eficienței medicamentului Favipiravir, în cazurile infectărilor cu virusul 

Covid-19, cât și cerințele fabricilor românești de medicamente, de a produce acest medicament în țara noastră, vă rog să 
specificați când veți da avizul pentru producția Favipiravirului în România. 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,                 Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Alternativele studenților nevaccinați pentru continuarea studiilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere solicitarea Consiliul Național al Rectorilor de a introduce obligativitatea certificatului verde, atât 

pentru studenți, cât și pentru angajații din universități, precum și faptul că, deja, universitățile au recurs la această măsură, deși 
nu este reglementată legal, vă rog să ne specificați, stimate domnule ministru, dacă studenții care refuză vaccinarea, sau au 
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istoric medical care nu le permite vaccinarea, au alternative pentru a continua cursurile și a susține examene, și care sunt 
acestea. 

Cu deosebită considerație,               Deputat  
Dan Tanasă 

*** 
 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Proiectele pentru județul Mureș incluse în PNRR 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că Planul Național de Redresare și Reziliență a fost aprobat și semnat, vă rog să îmi comunicați o listă 

nominală cu toate proiectele incluse în PNRR pentru județul Mureș, inclusiv vă rog să specificați, stimate domnule ministru, 
care sunt resursele prioritare (împrumuturile sau granturile nerambursabile) alocate pentru implementarea acestora.   

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Proiectele pentru județul Ialomița incluse în PNRR 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că Planul Național de Redresare și Reziliență a fost aprobat și semnat, vă rog să îmi comunicați o listă 

nominală cu toate proiectele incluse în PNRR pentru județul Ialomița. 
Cu mulțumiri, 

Deputat 
Silviu-Titus Păunesccu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
 

Înființarea Consulatului General al României la Ungheni 
Stimate domnule ministru, 
În prezent, România are la Chișinău o Ambasadă cu o secție consulară. În afara acestora România mai dispune de două 

Consulate Generale în municipiile Bălți și Cahul. În circumscripția consulară Bălți funcționează un Birou consular în 
municipiul Ungheni, inaugurat la 26 mai 2011 și menit să asigure o gamă largă de servicii consulare românilor din actualele 
raioane Ungheni, Călărași și Nisporeni. 

Este un fapt de notorietate că Republica Moldova este, în afară de România, singurul stat cu o populație majoritar 
românească, precum și faptul că Republica Moldova este statul în care locuiesc cei mai mulți cetățeni români deținători de 
pașapoarte de tip CRDS (278 742 de persoane, dintre care 236 812 având pașapoarte valabile, conform datelor furnizate de 
Ministerul Afacerilor Interne la 23 septembrie 2021)5.  

Se estimează că circa 1/3 din locuitorii din Republica Moldova, reprezentată în cea mai mare parte etnici români, și-a 
redobândit deja cetățenia română, în timp ce restul de 2/3 din locuitori sunt îndreptățiți legal și legitim să ceară pe viitor 
restabilirea lor în cetățenia română.  

Printre cei 22 de vecini (tereștri și maritimi) ai Uniunii Europene, Republica Moldova este statul cu cel mai mare 
procentaj de cetățeni și rezidenți europeni, astfel chestiunea asistării consulare a acestora implică responsabilități în plus din 
partea României ca stat membru al Uniunii Europene și vecin nemijlocit care dezvoltă relații strategice, speciale și privilegiate. 

În calitatea mea de deputat român ales în circumscripția electorală nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau 
reședința în străinătate, dar și în calitatea mea de român basarabean, consider că, pentru a putea face față problematicii de 
natură consulară, România ar trebui să înființeze un nou Consulat General în municipiul Ungheni. Suntem de părere că 

                                      
5http://www.cdep.ro/interpel/2021/r2244A.pdf 
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existența la Ungheni a unui Consulat General al României ar fi în măsură să contribuie la stimularea schimburilor culturale și 
umanitare, la intensificarea relațiilor comerciale și stimularea circulației persoanelor de pe cele două maluri ale Prutului. 

Potrivit informațiilor de care dispunem, actualele autorități de la Chișinău nu se opun în niciun fel unei asemenea 
inițiative, pe care ar saluta-o și pentru care au toată deschiderea. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Un punct de vedere oficial al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) privind necesitatea și oportunitatea înființării 

unui Consulat General al României în municipiul Ungheni. 
2. În cazul unui punct de vedere favorabil, în ce orizont de timp ar putea fi luată decizia privind înființarea Consulatului 

General al României la Ungheni, ținând cont de poziția favorabilă a autorităților de la Chișinău. 
3. Posibilitatea prevederii cheltuielilor necesare pentru înființarea Consulatului General al României la Ungheni în 

propunerile MAE pentru proiecția bugetară pe anul 2022 și susținerea fermă a acestor propuneri la nivelul Guvernului. 
4. Dacă subiectul înființării Consulatului General al României la Ungheni a făcut obiectul recentelor discuții oficiale de 

la București dintre dumneavoastră ca ministru al Afacerilor Externe al României cu domnul Nicolae Popescu, ministrul 
Afacerilor Externe și al Integrării Europene al Republicii Moldova. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit,        Deputat 

Boris Volosatîi 
*** 

 

Adresată domnului Attila Cseke, ministrul Sănătății 
 

Medicamente lipsă pentru pacienții cu boala Wilson 
Stimate domnule ministru, 
Pacienții care suferă de boala Wilson înRomânia, au dificultățiînprocurareamedicamentului care îimențineînviațăși le 

sporeștecalitateatraiului de zi cu zi. 
Prinurmare, vă rog domnuleministriu, să ne specificațiurmătoarele: 

1. Cândva fi disponibilmedicamentulpebază de D-penicilaminășiîncecantități, defalcat, pejudețe?  
2. Avețiînvedereintroducereamedicamentuluipebază de D-penicilaminăîn schema de tratamentcompensat de către CNAS 

pentruboala Wilson? 
3. Conform informațiilor dumneavoastră, care este numărul persoanelor diagnosticate cu boala Wilson înRomânia?  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,                 Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 
Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2089A  
din data de 29.07.2021, referitor la Măsuri concrete pentru protecția împotriva inundațiilor 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 2089A, pe care am transmis-o 

Ministrului mediului, apelor și pădurilor în data de 29.07.2021, referitor la Măsuri concrete pentru protecția împotriva 
inundațiilor, nu a fost respectat așa cum prevede art. 197 din Regulamentul Camerei Deputaților, o reiterez prin prezenta și vă 
rog încă o dată să îmi răspundeți în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,      Deputat 

Antonio Andrușceac 
*** 
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Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii   
 

Stadiul implementării Strategiei naționale de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 - 2025 
 
Stimate domnule ministru, 
Transportul cu trenul rămâne una din cele mai sigure și facile mijloace de transport, însă, în România, călătorii 

întâmpină nenumărate neplăceri în utilizarea CFR călători, legate de întârzieri, prețurile mai mari față de celelalte companii 
private de transport feroviar, durata mare a călătoriilor raportat la distanța parcursă, sute de minute întârziere la destinație, 
diverse defecții la sistemele de răcire sau încălzire etc.  

Având în vedere strategia națională de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, vă rog să ne comunicați ce 
obiective ați realizat până în acest  moment și care sunt măsurile realizate pentru ca, începând cu anul 2022, 
reglementările  Regulamentului European 1371 din 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor pe calea ferată să fie 
aplicate în România. 

Cu mulțumiri,         Deputat 
Dan Tanasă 

*** 
 
Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 

 
Aplicarea TVA de 5% pentru locuinţe cu preţuri de peste 100 000 euro 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Aplicarea TVA de 5% pentru locuinţe cu preţuri de peste 100.000 de euro reprezintă un interes crescut atât pentru 

cumpărători cât și pentru dezvoltatorii imobiliari. Cerințele pe piață de apartamente cu 3 sau 4 camere au crescut, dar 
dezvoltatorii impobiliari au stagnat la stadiul de proiectare pentru acest tip de apartamente, în așteptarea unei certitudini în 
ceea ce privește aplicarea măsurii din ianuarie 2022.  

Astfel, având în vedere inclusiv creșterea prețurilor la materialele de construcții, vă rog, stimate domnule prim-ministru, 
să precizați dacă, începând cu luna ianuarie 2022, va fi pusă în aplicare reducerea cotei TVA la 5% pentru locuințe de peste 
100.000 euro.  

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,                       Dan Tanasă 

*** 
 
 

 
 
 
 
 


